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 ريل قياس ميرا

 .تاومسل ايل ا نيملامل كمر هدد دايك

 .ئيعحاهربرمو نيد نمدرذرالاد
 ريزلل هلكيساو هىفد ميمجإع عبحا

 ” 4 وييسأو همركد ليضف نم

 ةداهتس هل كييرتسال هرحف نريااللا

 ١ !انربس نارش اد هايافللاهرضد ٠

 ةمحر ]سر !هلوسر و مرر عار ع

 ميمو نبرهاولا هع ءٍضنو نيملاعلل

 اهضاودلازعدذع هردإ [صهْيارعا

 ظ يل ةياد ةوص هنّبر >وهخاوذاو

 تزوسارؤم ىمياماهرازج موب

  ئتلتلايوأتئلا بير قىلاتسهسا

 جابركز ىالاش هساللاة ودق و

 قابلا ناب داوملا نيرل اس نب



 دب مجو هتمهيرب ىلاغ هسا هروؤع ظ

 ياوبالع هسماركر اد هنِبب و

 اهملاطبإ هل هي اهنثلا هتفغلا ١

 اهَمقَح هإمظبو اهلئاسسم فنغك

 نام اهو ىدلاو اهلييال >ئباق دو

 ىللاغت هسادجب خيشلا نعمت بتكام

 ملو هدعإتس قل مانع هسلجم ٠
 لئاسملازماهيس ناكامو اهم مكي ٠

 تاون اهدرك اهفؤلاد هل ىتلقدال اهم

 ىبوفسشيد اها ئسااناو امرحاو
 اهينرملد اهتيلؤم لاوعرب تااهنم ٠

 اصلاح لذ ]إى !|ةيسادساو

 .٠ نماهب مهفس ناو ميركلا ههجول

 1ْ ىهواهستكو اههارتت ءامهيعلاط

 ولا وحالو زيكولامهدو هدا



 ,. ' انلوملاق ىف مظعلالعلا هسابالا
 مرلاالع اهترطخ 3 ىلا هددا دحر

 2 اهني مزتلاداهبشر تور تلكاف

 انررملا مابه ]1 !اهييرتد و عاضداللا|

 عانوكتاهففلاب هل طالتخا ال نملب

 . اهيبزضس اه اقتإإعرصرحاو اهئذ

 قير قام ذل داضمب ىلا تاراثالاو

 يف مما] معصتشاو هلفانو هلّياكرا

 20 لئاسملاف تالا رك الو كل ة ىظعم

 00 اب هلو د انحلا انهن نلسملا

 ْ  ةلئسسم هرداههحر لان ئصونلا

 ةالصلابئِْب ناو هدد دهجلإب هيب
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 . مرور انجنمرلوتن ءاملا ل نعول باوصلا

 احكمدق عاف نيمجولا عاق رويطومف

 اصح ا انباعمال هجو اةثالث هو

 هلع ىلا قافرللا هلم هرعت الف ظ
 ١

 . هيلز انمرجللر ابيب هايماهي رسم اهب

 منيصيعصل اكل ذ تبث ةقانل اربداللا

 هنياا وسر نعافوش ها وطزرع هتواوزر

 هركن ال :ةل »سم لسولع هساإاص

 لاق هيوان درع م زمر ءامرم جءابيطلا

 انلَمل د ةناور قدختاالا دف ال ءاىلعلا:

 ىنلارعت شو يقي هنو تبثبمل هنا
روهط.ام الافق هنا مس كع هرداص

 

 مايل ءافياماماو عيد هسيال



 ,. 0 سيلفر يلا تالا نعىيلانم
 هه هنكمدإ 10 هرم هش 2

 2" تكمل لوطي ريفتملا ءاملابزءاهطلا

 5 هذ اكءاملقل لاق هبو انردع

 النعل د الا الو هيي

 قباسلاْت ب دلو قءاهطلالسمالا
 0” انهيلق ةلكيشلملاو

 | راسم
 ىدزللاثينردل نال وركي النار اتنللاو

 ايديني مقا الا هئئباع نع

 هال !صربلاؤزحو ارجتافسنم
 كيامتلا ورع هناا للا قم ابلالا

 301 نفت 3

 لتس اسر وهطامهوكو دوب

 . ظ



 ةضاسل الس تملاكةراهطلاؤ هنو

 رجتع هياط ءوضولاريرخعو ةئلاشلاو ٠

 راهتساءزإا داو ز وهبط نوئسمملا
 اهضيحوطقنا ىيلاةيباسكلا,»ىصلا

 ةحابتسال تلاتةعاداهسافنوا

 هلك م _روهطي نيسيل ماسسمملا
 ريع وئمزل امل متس ائزلاءاصلا

 رولا ديب بوجو ندع ال نعم
 صولات مم لعو |هديبوضوق]سعلاد
 ظ اهعما انباكمال مجلو !اةكالم

 هنالروهطؤاثلاوروهطيرسمل

 اهيوجو رقةوبال ناو يونسالوف

 روهطيرسيلف يؤنن اكلاثلاو
 فلما وهسملا عيصصلا 2 ثمسم

 ]عض زي مل اوصلا هيوضو يذلا



 . اًثرح عفر هنال هب ةءاهطلانوتعال
 هجو هيمو ةدابع ةباكداو

 . ىيلهننا هربعو يؤعبلا هاكح
 ضر هبب يدؤي مل هنال ]تسل
 هساج ءاملاؤومو اذا :ةلديسيبم
 تهزم !إعدوكحلماهتئالو |

 هبثرد ف الذلا هوجو عببي عئاشنلا

 لوالا اهريعو هساجلابريفتم

 ةسابخت يؤشم ناثلاو نبمحولا
 مصل'ف الخ الب جازم يزحا|
 2 اظحانالادمل و ئتملاععذاكلا



 ناالا هسبكجب الك نبتلف هوكب ن١

 ةقكاوم ةفيام ةس اج هم مفي
 رردول ثيك تساكو تافصلاؤ هل .

  نىطريغنل اهظلغؤف هل ةفلاص
 اهطتر بعت هناذ هحير ادن ولوا

 نيتلقلات ود نوكيد اذاثلاو
 اناهرولضاج نيم د سيال
 لعهسسؤتد الذ فرطل هكر بال

 ة/ونمثمم فرط ةعبس نم عصا ا ْ

 فرطلا هلرديامفاثلا عونلاو
 ريغتم ملةس اج ةلاسع اهدحا

 رثو رصفن !ناهن الاودالاعصاو
 [اذا ازهر ىهاط وهم لما رهط

 ىلع نسيحتت دازاناف اهنزو درب
 كئلالاوم الا اهعليك وروبمثمملا ظ



 . افيفم دلل نيسل ا قعو هيلا تن رقلار
 تهز له نيش كار ايهرحا

 ظ اعرينت السالب رسغبال هجوؤو

 ( 2 ادراج اّملاو للام بهزم

 اسيل ازب الف نلارلاكهننا نيلوتملا

 ,. 2 هةوقاولاةيساهلانعرعلتب اذا

 47 ناتلالوفلاورهاطت نيدلت رز

 ل سمم ملعا هددات رهاط كنب ا

 قيشسمدزاطرت ني نلقلارارقمام

 ” كتل اييضووتم مكو

 لاطرا ةيباع و”هنرامو عامر زاد

 مد عا أرد ةحاسملابو ىتشيمرلاب

 ة)ئس اوعو اضرعوال وط وب د و
 ءامرملاوزتملاو عرزلاوس نا

 ان



 باردل ءهزك ل عزه هضر !ةليز وااسمخغ
 ظ هلشسسم ملعاهدباو هلكاع

 و رين اكلاو يزدال انمحا

 اهريعرنؤد نأ ةكزدع هناتلاثلا

 ذل اهيرينع ناكماوم ىز بج الو

 غرسجع ءاسضيبلا ةيحللا باضحلم
 اهباضح باول هاوسو قفص

 قحواره هوركمإيدو معمل الع

 *:لافك دهاجلا الا ةارملاولحرلا
 د[تسسم هقحؤ مرتعال يدر واللا

 يح 2 عهرد اا صولا ناس اج نعد
 ركب يادلاد هناتت اة يار



 قنا باو د يسرح

 هييتاندا اذذ دينيد ةوح 1

 00 نسج كباانمل او

 هيلع ناتخالذ نوسيرلوولو

 11مل روخ يذلا هركذ
 ةضهمملاف )نةهالاله دا

 انا هزات ار وكوب او اعدت النو
 كاذرع ما داتسملاوهايك تانزع
 (يرعسزدا | جوغبلا نع عم فيرلو
 تال وك نازدغقالا فن ئهاوعأ

 ةنيقتييمل اني ب داحلاإلات نال انساب ظ

 ام أو اي نيحيعملاو



 ترلاو ا اهعو 86 اوي ظ
 نهيل او نيللاو تيزلاو]سعلاو

 بماوهلا اهلسحإبف اهيريعو

 1 مدنا عيال وي
 مل]تسم ةمطر ةهلاذ اهنر اكابال و

 لَو ث رح نعىضوب راسم ا «كجعو

 نان ىكصو ىضرد هن اودي مم عبصلا

 ةرك كرس دنا ماع هنا ْئ اهداعاف

 سارلا حسم سن العلا 0

 هدد راهظطو نسّيرايطلابح
 ةلمحلا ةهداعا هيلعو هواهم

 ىلإ والا نم عسملا كرب هن !لاحال

 ةلكيسم هيباكلا نم لبحسلاو

 أدريو ايش هئاينسعخ ع معطتلا .ارمااذا



 ميكاب لما يوم لاشعم

 دنع ميدصل العلا اذا هيك معن

 لاقوزسلتملا لص منال ادباسكا
 لسع صب انناهصاسيرردطصالا

 وسهلا الا عنج مل لبسيب من أو
 هه نآللو ةرديجلاو نسارلا نم

 نطاببس عكذ كسسم ةليسسم
 همر اهططتب) هايسان هقلا

 ذوجعزمه هلم ماعاهس او

 لهو نزتتملا ةباتك ص زب ملا

 ظ تبسياوكل ترد4وهو ني هيحللا"

 يول يسوي م

 : اوس ئطولاب هتبانج روش و

 ملالااماو هند جواد احدا



 ةناتكم ل نوعالف ءاشملاو لاجرلا نم

 سيملال ثيربح هبتكب ناالا ن ارعلا

 ةئانتكلا لاح هيب عفسو هيدي
 تيد بفيس كلا يا ل

 ء املا طئانلاولوتلاب نس رئملا

 مسن بس اوجلا لئياحر ويح ىم
 كسي رح هنثو نه ةلاحلاو 54 ْ

 مغررت اسفل زو بع)ره ةزثسسسم

 ول اذ أ ةكولمملارضرال اف ةالسملا

 بلا ء] لهو هن ينشب اعز راه
 ةولملا زوبع - ب اوجلا اهبارعب ظ

 ةديبز فب ماعاد ادونم ميتلاو اهني

 نات ا ا اول

 و عا كآذ ةينهاركة نهارك ع
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 ايانالاءامربجج ملاذا خلت د

 دن ١ جيل ال اقفاةيدراهبفف

 لهي ىلا اهنا كعاو
 . 1 هس : زضولازالا

 انهن داعازجيمامل مرعو و
 ًانرما امن !اروةامنكا ةرناق ال ذاىمتلان

 سر تدولا ةمرتلالوا ةولنصلإب
 ظ تتفوملا جورحرج ١ دويجوم ل]ذ
 متن البان رمح صد ن ازوجيالف
 ا يا

 ومب ١ اةدام 5 لم 7

 2”( 0 هنببغا و بيديلاب ظ



 الما عمن زم ىو لمرلاقحتحولو
 تروصلاو همن عصب يبس اولا

 باو لوم هنيضسل بحاص مالكو '

 . ضاتسما "ب يسب معا ظ

 ةرسكيملا 202 تا هس

 رلانتن و ةوسكلاو ءتئنل اهل بيع

 دايحلالو اهحوزر لع 2 اكل! ثوم ظ

 ةهضيرم تنداكول اهيحلاوت خشدنإ هل

 تننك"ةزبمملا تلا ذا ةلث ثم
 ظ اهنم ريؤسزكس مايا ةستحضيبحا

 د هبل هب تاس صم ارحا نم ناموب

 يرد ال اهشت ةحا نم ةع و

 دابوبل ائه يرداالو يه ةسمحم |

 ضافي طعو ادهح مثيل انو انني اهيل“

 مابا ةعبو اهل كا نيتيد ضمحانجل



 كلالع ةعسراراازكهرَ ع 3

 ماي قاب و ىسمشسلا ىم نارحتألاو

 ذووماهييح 5 رهيظملا ورضي كد

 هيا ب ا

 7 ايبمةسجؤك سيب املا ناثلا

 ْ ةلكتص عه ييبابالولا ةمييح

 . سام ا قصاب انيهزملافبوبشملا

 1 اساس ان ا يو
 نوع ماوي هتتمموصنأب ظ

 5 1 بسعر 2
 م تباص هئ الئ اهيمزل ناو اهزح اذ
 ا يزل ةمبرا اهمزل ناد 50

 ككمواير اريل ةيررط نه نر وهل
  نيموي سرس و بجاولان بيها قلقا



 تحف موب داب و ف ف

 ا يسب كاثلاو موحد ظ

 رالسلاو عب ارل طفد و ركع وباسلاو

 ردكرمعلاارخال "نم ناموي ورشنع

 وص اقم ميكتارت و دبع ةلئسلاو

 ون ئموومل اهيدانو بزهملاحردس ق
 يعامل ا ةدامئس بقت ةلثبسسم

 عصر م ةددلولاوا يمتع اريل

 دمع داباصما تس نيس



 اهرلذو مريعو يونعبلانم تاداهئسلا
 لخط با تكول ماشملا ثيدردلابحاص
 اىاو موك وو مرعل اهني فالخاالود ٠
 انناّمر و تدرح-اهنال هزه تركذ
 مفوفو مرعلاهنم :ةعلامهح تتبرططاو

 ؟أعسإ يتقدال يلع نمق ام طارسنمل
 ةدوسسلا هيف يكو ببعافحو

 تيل اهتم ةجيرخاذ هوخك
 مك ضن لخةلب_ى هلت داوم
 - دع كيان هو

 ال



 يوؤحا ةسايكشاو عفن ماذااما

 ١ 0 ظ

 تعكس م نرل ايعال تعفن تعفدراو

 اعيش نرلاو يبوس

 ملعادرداوانباحم ادي جرص اهل
 عمبصب بونلاعبص|داةليسم

 معْس وأ هنسار تضحو | ىضع

 لسفغلا ير هطب) هر بع باضاع

 ع بيشلاو اول نوللا ءانعد عم

 لسعول ثيسبك نوللا ءانيب عمرهطب
 تكتب عبضلا نم دهم نج اوف
 ءاساين زاد هوس يا مولات وع

 ةمرهاط ءانامهيفس طدتس ما

 اهب عطقب عقبام محامو يرخحأ



 تيداوجلا فالخ هنيزهد كلذ
 اهبيوطقولذ اهرهاظل تعؤكي هنناهمالا

 ى حريشلاو نمسلاو تيبزلان ا يصصلا

 ل ىلا برهظ ال تست ادا نا دال لباسم
 'نورتلا]' ةيجصو قفا شيلي موه ملاوحو
  يصمرت الوسر نأ جيعملا ثيودلا هليلدو
 نا ىمسلاو تؤم ةرافلافلاد | ةلعمسا

 اهتلاغار رماح ناكت اد دومدر أذان ام ناك

 ةئارادإ كك تكصدسسإ[صونلارماف اهلوحامو
 . لشن اكولف لاملا ةءاضا نعد يش يوباملا

 عمئبلا نامولعمو هفالتإبرمااملهربطب
 سجى < لطإت كحل عربا يلع هللا

 | قكصيتلانا تشلم هلك بسم 5 هلسملا

 مالسلامهيل عايش الاب وص مك ع هسا



 زهوال مارسرّفملا تيب يرسالا ةليل
 ةالملاوهزهو تبحي ةالدعلا تتناك

 2 ارسالا ناكر هواعدل اهاهدوسعملا
 هرم ناكزؤهو ةظقيلاث ماماثملا

 درددإ!صونلأياراهو نتترموا

 ةليلإ فدو هناجس هبر خوع
 ال ما هسار نيم ىو يرسألا
 محب د اوكا ارسالا هك مو

 مس ل عهرد صا نيش نا تبني
 ظ السوهندا تاو صايننالاب قص ظ

 ةالصلاتناكهنإ)ميعمايرسرتملا
 اهبازخيعو املا لاه دوعص]إيف

  ءافعل انلتمحلاو أ4كنم هل وزد دعب

 ةدصلا اهيباطبتمد ةهلصلا نه



 اعرلاوهد هيون الع لمعام اد ةبوغللا
 ْ ماانه فقفوزمملا ةالصلا جاد 2001

 اص ةيعرشملا ةقينجإ عل مع ظفللا نال
 دزه اذ ا هيوغلل العمل ددعا ماو ةيومللا

 ظ #0 لد ةييس ولا لع هله
 الضصلا تناكؤ ةنيعرشملا ةالصل ايعلمملا
 ١ ريالااكو يرساألاةليلز تم ةبجاو
 ةروسؤ لابتي ) عرضم اكل يللارطعب ماي
 يف هدا هركذامالد كيجاولا تاكو ل مرملا
 لمزملا اهبابل اه هلوقي ةيوسلا لدا
 هنمرففن او !هفض اليلقالالبلارد
 دسكلذ مس ئديلعدزوااليلق

 من همم سؤالا ماؤرقاذ ىلا فد هلوتعب
 هيجاوّرسال | ةزيل 2ليللا ماع سم

 : امهر

 ١ نانا نأ دارو 07 او ل



 ةنيسرمألاو4 اكو ىضلل ةاليصلا اهني

 لبيتك و ةوبنلاننسمةةتلاس وا ةةدسمجح

 ناكؤيو اهينمربسا: هن الدو هةميس

 مم |يرسالا ةليل باكو كَل ذرينع

 ةزواع نيترم قيس هيلع هولا وا
 خصو ارو .ةظفيلاق ةررمورمانملاو

 كرسال ا لعل نك اوني اعبر وبس نم

 دسار نيج ىلاعدد هناجعس هبر 35

 سابع هلاف ىدلا جس ملاوهازهو

 ةشيباع هتونمو اىعلاو ةراصتل ارثكاو

 املا ورهاظ بل هنيش اها ريل يعمجا

 لومداهنع ىىناضد ةكئياع هيحا



 روهملل م اجاو راضنالا هكر ةياليلاف
 هند اد ةطاححل اوه كار دإلا ناد هنع

 ن ونموملا هارب نكلهب طاهعال يلاغد
 لازكو :هطاخاريغب, ةرحجإل اد ارلاؤ

 ع هدداوص هيبال ويمر هأن

 هتمالل او.ةزل سمس .يرسدلا ةزينل

 تسداف ةىيعحص ةهلص تيلصن ا

 هد اهلبتم ةح

 ندا تقمع 11 «تلص

نيغاذا هلال ظ
 عم ت



 . "ةفوشلم اًبالص عقد قلل نال َقَمْعن و
 ناسا هلم زعل ار لزعس اولا

 نم هالّيعان وج ن مدل فضو و زعرم

 قايرتلإب رمضتب نا ئلسللا ةابطا

 لاقوامإبا هيلعْويبوقىوراملا

 0007 ىكاذبالاتاوارملا زصحعال

 كآذ هل نوبعز ه تايحلامسشو رح رج هزي
 مدس سم اوجلا هلاحي ع !جلطظدو

“1 |[ |[ 1 020000 

 دّيعس ]ه مارحالا ةريبكتب ظفلتلا

 نالص رو فئسال ب ااوح ا ةدالص

 ماحازل يكول :ة)تسسسم معاهساو
 ككاف هشلاثو ةقئان ويك ةالصلاد

 مل واركزل ايا وال'يوس اب ىصك هاف



 ه ةوببكسمل ادجد ىمد نال صلا وظن ناو مضت

 ظ :ةزززيق اه ةويع دشن اهيدعر ل قخلل

 ءامْس الاب لطشدراثو الاد هنادص

 ةهيعصدت الضمردد ىلا يرن اناف
 ياعلاربكافاف لدالإ دقعتس امال

  للوالالاطن ان مكن مارحالاة يب

 د اولاتاكريركلاو ةالصلاؤ لوذرلاو 1

 لطتتفاهرفعو ةالصل اوطمل حضدال ٠

 ترقغد اةئلاتل اربلاؤاذ دن الص

 220001010018 ةالتمل ايل هد ان

 ا داما اهله اليم تلطب >

 ةاترواش اهانة قانماا ةيشاهايالغاف

 لخالد انه ارب !اننكهو ةئلاثلاو

 نانا اهِز ةيعلبرلا ةالصلا
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 ةسح ةعكر لك ةريبكت نيركسعو

 هبانشل اف درع ةعبس بالدم اف و
 مينالئلاو ءيعايرلا ىو رشعوىوحا

 ئتروسسلا نيب ةسلجلا تاطجدبرا

 نسولجحو ةحيللسالا:ةسلحو
 سشرسوي نا هئسلاو ربحالاريبغتلا

 ئالاق كر وبي حنخي و هكلاثلاو
 مهد ا يمال اذ يفاسنلاو قوبشملا الا

 بوم او روصضيبو ةرخال اذ هاشم يوب
  [ذ ا قوبسملانحت 0 ض

 1 : هينائلا غوكر تاوئرود مامالا كردا
 رنؤن كانا جامالاءارتفا هاهم كمن دبم
 هلثم موماملا انفه نيهستس كاد و

 دحلان هو بيعمو ارطنءوهزه
 خو مه باول ص لطب 0

 ااا 1



 باه |اوانباهكصرضعبل اق عرتبم

 اغرل 1ظ2ظ1001110

 مامالارت | ذا ة كك يسم هاركفلاو
 رمش ميريل ةالصلاو ةنحافلا

 ةّحاشل ارهوماملاارتيب قحتمكس
 ةقايفح توكسلا هل بكِسره
 عيدبستملاو رج ةءاولاهدل بحشل ما

 ملذو !عرشملاة اص !كلزللهو

 هنا تعم اوكل الفلا نمارحنا

 ض لد امم الإ هك ل مطنمد

 ير شإرس نززفلاو ااعرل امر كذب
 تاهسالا رهو انوضوم هن از [ندم ا

 ةيقحتوكس اهيريسل ةولسملا نا
 مد ارد اع وم ايتعلآبو مامالاّق حو

 ١ ليكون فول حمو ءلاسيشا و



 ىلا يق ار هيمو توك يسن دنا
 هتكسسلاا فاح عنب ال هنا بساودإل

 بكس هناك مارحالا ةربشكت رع
 تشد رك و تاتش ال[ راع ملل انفو ]

 سار ةريرهل 52 اى

 هيد الوسراب تلق لاك هن |هنع

 ةزهلاو بلسلاو عزكرل اهني كوايظلام
 نيب و ىوبب دعب مهيلل لوم اَلاع

 قرشملا نيب ترعان اهم ياياطخ
 انوكسانهنف ثن رك اظل و

 ةبسنلإب توكس هنالو هكملوولاعم

 ركذ نحو هرعبو كينمدسبلا مل
 ىحرسلاحوذلاوب انامل نم ةلكبسملا
 نا بتحيسلاّمع لاق امالاهباتكذ

 2 هانرلذ اه ةلكيسملاةزهؤاوعوب



 مسرللا همح هس اركر ةريهي | يد دح
 يرخلملاىاياطح سنو ىيد رغاب

 داتذل كلو نسحيلاو ىزلا انهو

 ازهااكم ثآف هتمرك اكارمس نزملا

00000 
 تياؤتلا بش قا ضركف ذ [قلعمسا

 يندب ملتابئد امين لهنا اك
 رذلال ةلئيسسم بوكت هنعيمنالو
 نورك زل سا هلا[ بعيف انهض

 ةءارعلا ردع ملثم عاهساو

 اهيإ امي زهد ١ ةةلسصلادب ةذاشنلا

 ةناشنلا افلا لعال تبن اوحلا

 ةساهارد اداناهربعالو ةالصلاب

 نالصلار طش ئعملا تريعو نالصلا

 زولك هول لب اعار سانع نكد

٠. 

١ 1 
1 3 5-7 / 

 ا 8
  9دار 5

 اال ل ل وفلل
 مو 60 1 1 ل  1 3خا ا ا ل



 . ماجوهرزعالب ريع نارملاق نمل اذا

 ْ مارحرفه هدي اوم لا هوركم ا

 تارقلا نئزوب ةعاج َءإ م

 ه عفت مج ةمجلموي مماهللو
 عر شومس ور ضعملا مشارف عاوسب
 © اهكرن مازضتما ةَمل'ل هن شعبلا
 سانلل عاؤتنالا ناكنا__ ياوخلا

 نامرضوا ٍةلَقلاَمرشوصتلا منك

 ةءارتمل 'ةهرك كارت و شتسلا ناك
 ١ ةهاايخو نزلا ةازم دز يسسسم
 امر سلا مالصف !اهير هيله
 - ليللابرجمملاى هازؤل اسم لضماال

 ريعو ةوالتلاو ىههلل ين اودا
 ربي اال |ارسملا نمزنفت !ةالصلا

 نيلفتتم ةعاجو رو زغمرهلاو



 هع( الفد انمار عانبسءاطعاطب

 سلاور هيجلا سب طسوتللا ل ضئالاف
 2 لشثفم اريام و جصالاوهانه
 . خل شسمه عروكؤم اطورشلاب
 لاهيا امارتية لا ةلّصلا نم

 . طيطقلابؤ شمري زياسيلا لع
 لاا >0 رالعلا

 كاد وحو تافكو: هربا ورح
 همرموهزه ممممرهاتسموهامع

 رماظركنمانه ةيسساولل لدا

 . العلاعاجإب مارح شحاف مومزم
 2 يدارواملاهيد عاجالاطتنزئو
 هددا هد ورمأل ال لعو معو
 مهربزمت و دنع مهرجزر يلاقد
 - لك عاكالا بيعو سمباتتساو

 ل



 يسال هاه ماركا اك

 را ل

 كيال ا

 ارتهاركت يساسم تناكاداف ىف هنولفمب

 لبوطت اهنمو ةئس اهينوكب ابساوعم
 ةنسلاائادملد الا طع ةين امل اهياوللا

 ةاملاهنهاهنمو قيقحلاةئسنلا
 فتهيمنع َنِيْسْحلاَو هؤلابملااهنمو .

 باسالارم لل درع و اهرلنع تامكرلا



 : ىحاوةمث . >ءاهنالال وزن ترمب ملو

 :ء ىلانم جوارب ديتول 7 ه4 :

 ةالض ةعربزكت اعذار اهات ديم
 ارم ريالا ازهإعْهب و
 : او مهاشاح و فلسشسلا

 9 7 ةليكاسم

 ةيلجمدة هحلازسس الأ ةسلج

 ةيكراكي ئننرصسل وع: فطل

 رح تبدرفو اهبعر هي كيب هل
 >واديلا ناسي يراهلا جدخ

 . راس ابرحا قطزميزمزلاو

 2. بهزمو عيهملاوهو ةحبعص
0 



 نوسحلو كدشسلاو اننا ىئاكلا

 هاشم ةالصلا3 هو الملا ةرجس كوع

 يس هدد 'لوسر ولع ةالسل ا ةيفيكذ
 مهلل الوفي ناراملا مكلع هدبا
 ىنلال] وسزو كدرع ر<#لغؤص

 ةبيز >5 هجاوز اد رتخلاؤعبو ىدالا

 عجارب ال !اعو ميهارب اع تياص اك
 مازاو رك لاراعو روع كرانو

 حو ميهارب ا |عتكرإبن ابك هتيدذو

 دير لنا ىللاعلاو مهدارن لا

 لا اذملدو

 اونماريذلا اهيبإب لاق يلاتس هسا

 اولاد حهنا ةجيعمل تيبداحالا 9

 ناملاغد هرداان را هريازوسرإب



 لع هردارص لاف 00

 دوج إعاص مهلللااولوق مثسو
 35 لثصلا (ةيلعهرداوصركذو

 22 قكملكو ئديعملاز ةاباورب
 ريوجملاو اهسنعم تباث ظافلالا
 2 تاير ين نيفللا كلاس وال00
 ةيحص واتساب مزعو دواي ا

 هام و 011 ذه كضضو اواو

 ًالصلا ةفص ةلضعم اهب قاعي
 له هةزد_ رص بتّردرملا جرش نم

 هدداطص_نلارعإا صر نازضمالا

 هلالزعو لوالاو ريهتنلاو مكلع
 نيثوسلا ةارقإ ضم الالهوال غا

 «# ابرلارم ئتريحللا تيتعكرلاف

 )هو بزملارم ةريحالا ةعكرلاو

 م



 /وديلعمس ال مينلالعؤ
 تماوخل ةالصلاو هركنيرمااذا
 ظ هدناطتص قتيلا! عليم انا تلا

 0 ه لو الارهشّتلاو مسو هيلع

 ةسوِنلالعإشن تازضف الامهلا ظ
 لوالازدهعتملاة سمو هيلع هدا

 ل ةروسسلا كريزضئ الاد هلات ود
 امآو تاولصلا نم تاربخالا تاعكرلا

 - يلضفلا ياسا حقا ةالصلاق نارملا

 7 ةلكي بم معا ةساو: كانه كلذل
 . ةعسلل عبمالإب ةراكسال ابق لم

 ميكيومو سهعتلاو ىيلادبلا م
 ةالصلا )طش ل هر اهكرج ل هواهب ٠



 باو 'يرمسيلا ةوجسبملىيثيب له
 لي دا دسملا وفرن ةراكسالا يسم :

 لاول قزم قزمهيلارنج جميلا نم
 ناكل فيكرشمالد ةمهدلا

 . ةالصلالنطتت ملو هركاسكير تع
 ٠ ىيثيالو رطنن]تحو ميعملا لع
 . هه اكءاومس يريسيلا ةىجسب
 نان ةعوطتقمو | ةيلسئهلا
 هع هس الصرطين ملو ةنناابع اخسل

 له ةالتصلاةرطعادا ةلئيسم

 ام ةيو لا كارت هيفا نهم

 لوي نادىمس نمل يهب سل هلاك
 بحس م كلفن ااونللا نوما جيجا دل

 ديزل هتان كيف سند كلذ

 .ىورمت 1



 هدل لوّمب نا اهيونعو ةالصو
 ةكردا اذ! هلك اهئ !ةكاشانا
 انباعص الاف امكار مامالاقوبسمملا
 نارطاو مكر ايام موماملاربكت ا

 عوكرلا رحنع مامالا عفرب نالت ف
 مل ناو ةعكد هل تبسح يزجملا

 ظ 2 رح نع مامالا عز ىىتح نئئيطي

 هوك ' لزاما نيستا ل يزل عيوتالا

 هْنِف هل بتكإ هن كاذؤ كسول و

 لصالا ٠ ال بتكال اعحصآ تاهحبو

 ويسار يس اره فم كاردالا مرع
 مالس روداهبّى أب قلاةوكر رخاو

 ” هدازبالاحت :ىكر ا ءناز مانالا

 خياط اهوا كاتس وهو

 داق زابا قلك مصرس اقم



 نمو وبمسلل درهسو ةفكرب قب
 يواتئفلاو يلازغلا انتل ثم حرص

 يولبلا مهد ةسييفد ةلئييرمي هو
 عببم نولؤاعامتعرس 52000

 ملحم معاهساو اهتعاسأ

 اهيل اعبر امهظلا ةدلسس جك ص ادا
 وامس ملي رصمعلا ةنسوا

 ميلة مروح بباوكل ئيتمدل تس

 لففالاو سرهششسو رحاو رهغتسب

 ةالص ضع اداّةلكسسم نان يلتمل

 6# .تنئب نامل يكسب له عصلا

 هني هناي مدبب اوك

 الطؤركف اذا ]سم معاها و

 اهم هبلرضعملو لا ظملاوصاعملاخ
 «  هتالصلطتن) هاه ارصربرالو

 لما ظ



 ركتو هن الص مم كيفيه راق نما

 نبل نا ملص: ةلكخسنتلم معادساو

 لهو تيلعنل او راص كعمساص
 لهو ايفاح مالضم اامهتةالصلا

 لش علخ (ةكلع هدايا
 اضمملاه هّياحص ا ملزم ةالصلا3

 كنا ذامل و مهيلع هركن او كك ذ نع
 ةلضل او ناوصض ناتي بن اوشا

 200000 !ايماح

 لغلاةوصاغعاد كل عدم رد اص هسا
 امههلخدز اوحلل انابيب تاقو ال ارضمد

 اممهنا مالا عزب اربج هربا ىيح

 هن ال ملانب مخ مههلعركت اا اداذا
 . ةول فلا ةنسنلا تارغن[ليس لثا يكل
 درالا ةراشس !َّقْ) ب عنس هجاحرمتع نم



 04 اريامسو جاىنلا ةوتشاكاذا ذرتملا

 .: 00000 0 يل ظ ا

 5 ا !جناعرشم عيضام 1 ظ ظ

 د اس سما

 00 اتتفايسحتلتد برعم

 اييسيسس ولد

 : هب ةهيرفح

 اتش
 باقل 5 7 جيا

 3 هتروصو ةالسل بست نّئعاذ ادن 00 السا 0

 ب و ةالصلا ) تايالماجي ارح 0

 وهو



 سرحالاروعو الهجلاق دزمي نمجوهو

 الب هرّدع ضيدتاف ةموهنيم ةئاشساب

 ايو قيسارك معدل اكعمتالصو فالخ

 وولاة سس اًنعكر هزل له يال نسم
 هردكتال بتناول ةهاركلاتاّمواؤ

 | هانيهزدمسروبرلملا ةاكتسمم
 ءباححالد هنحؤرمملاوقئاشسل بعزم "٠

 - نارفلاق ةزوكردلاطسولا ةلسلانا
 يداك اص يدر وام الاقو عملا ره

 نييصتمملا اوشا قفا وسام

 لاق اهنيف ةىيعدلاثيداحاللا
 ماشاف نبيا ار طعم اطلخعو

 تاتالصلا ناناهم ناللون اهنيك

 امهبرذت ئصعل اوطسول اف ليتدام مما

 تءاعيجم ازل نا معو ب ذاج ايل



 د1 بم 200 :
 اااه س اتا عبصلا ْ

 َ نات ةاوابحل يلع

 ' ةياوراومحا هويالةهفلاو .

 ءنلوتفلو مسمو يراغملا

 عيصمو مسهلع هشام
 ' هيلاخالاكادومللا ف بصادم مبسم

 نمو إ)سمللا فشرمات اع اكم ظ

 هه عامجلو حبصلاؤ لذ ص

 هلم لكل يللا مامان اكن
 رمصعلا ةةلمح دعد ةكاصلملاره

 01 ارزباساو اسف م فاتملاد
 - قالتلارنع ةدلس ةداصللا
 رقد عل رس انلارميسخ اماو

 دورغا تيت الصل 'نيتءاه



 داتنملاو ةنحابملا عربلا ْئ
 صخشلاازه تاكتاةلتا

 ةالصلا] تع وهوومه عّمحارو
 ليتعاك ةحلبم ةعرب وهن
 بدسموهم أ مةمح مان اكن او

 اكل سا ا

 2 ةئورمعملا حبعايرلا ةةلض

 له بحجر يم: .ءج وليل ل وا

 هعرب 0ص ا

 ةيعبنك هةعرب ىه ..فهاوعا

 ةإ_ةكممم اد اك « اونا

 نهد د عتبت ةأركتيلع

 انهم راهن او افينع رام عالااد

 رمال ال ودع اهلي ان اوخ
 سائلا متمملاذغد ميد ١ هتعفو



 عابزكو عار هننأذ اهلحف نم

 فئنص رق و هتيعرارع ل ؤرسم

 ادق واو اخ ءاهنببا اي اركي و ابلبملا

 ةئكب_2فب الو امهلعات هيفمد د
 تاييالبرلا نس عكف اهل نيلعانملا

 56 اهو ةيووكزبم اهنن وكبال و

 فربزرلا مولملاايحاو سولمللا

 لل ناهي انباء اه رع
 [س يلع ساراص هنا مصرد و

 ا



 هيتريلامانْنب د3 ثرحانملاق

 همهرداطإص هن | مصل اى د درومهت

 انرم العرب العا جرملاف مولع
 عمرو ”ملسم جعتور در_ولرك

 دل عيملا غد هريارم ارك و ةلالتع

 لاقت هباتكر ا عوجرلإب عئاننلا

 امو ةيألائثبو معزانت نان لا
 معارسا طخ !معاب الو ىلهجاللا عاش اب



 ةلكسم ةعامإ ةولض بانك
 3 مرقنموه)هموماملا لش 5

 ةىيعك هتولصم مامال اوع هففوم ٠
 نم ءاجءاوبسو قفاشللاهيلعرشل
 ةإثسص هيبار و نموا مامالا مار
 ةيلصو مامالا مارك موماملاوصاذا
 ةءانجل مارد هرعت صو اةز اسهم
 فالخ هو لهو هتولص مقدر ه
 . ةرلص عقد[ هووداشل بهزمز
 باجااس ارمرنس“لوهؤمل ماسي
 ظ مضت الذ رركزملا رس ارم ار بالاما

 قاشالبهزم و الخالب هنولص
 م ارك دا مءانكأ مارذىاص نماماو

 قىمههازه هلطار هةولصم مامالا

 هدداوصر ىداشسالي هز رم جسصلا
 مخ



 كساب 5 و هنلغ

 اهم وهف ويم ظ 0[

 اررصئاخ 3 اهب اوحلا ءاعار

 لاى فيلل اؤةماقالاب هني د

 لوتيم ةيو ق و اةيرملاو عاطتمدالا هل

 هنبب هواه هيل كرمال س انلا نع
 ةماقالاف هنيب حو ررض هتمحلي ناو
 نسملسلاتاعاميروبهشل ا لبلاو

 ونحو زهركذ نلخر مرئاعُسو
 ناني ديح لبس و لمفت كلذ

 وهوانيرل 4 هل هباعدو ا ةعربل

 ةسيصعن ف دي دنس حو ايجار

 ساشا كيوم يرو نامل



 +. نيم :دسولبلا يووم نيمار

 هنع ئورعملاو عئاشل ابهذم

 كوك د ملا مولصحلان اهراعكأل و

 لادود < اوه نارلا ةىطسولاب

 اهنإ مف ائملكمهزميدررداملا
 لاق ءىيدمل كيب داحاللرصعلا

 ناتاليصلانامامف نالوا

 رصمل او ىطسولا ةناعام معا
 : او كيب داحتل ااا ءهب رم ا

 تابوتكملاف تاعامجدلانا
 اشعلاو حصلاةالص ةعمجربع
 ىل ملسو هيلع هس اإص هلوقل
 امونأل ةتعل او مصل اقام نوملعي

 0 روى



 سو هيلع هيدؤإص هلوق ممسو هيلع
 7 : ماقام أكف ةعامجف ليلل افضت ماا لسن ابدل همك دن 2

 ةكزؤمل خشم ل سا ةعامجنو عملا ور
 دج ةالابجس اكمل

 هاا 8 ض ” بح تاهسصاملم

 ا هيد رمتلا ةفاسسإلاب

 د مسيوصو الدف ها
 ل 0 ]ما دواس ربي

 د الضب هيف مامن نابض
 << ر عا“ م |ن]تيسملابدحلا 00



  ههمصمصخرد عطتسالا ديما

 يذل ارلبلا كل ةمكحلب كلذب

 قا ناز ارئياس ركح صني
 .اريانس يشن اعيبرب
 يمال ماشا فعف

 م اجيرض هيمزجامك و

 رو نورخاويجيئ ادنبلا لعوب ا
 ةعاججرل و روممهللاق الط اوضتعم

 ققيوغبلا مهينم نييب اسارتخإ م
 نيلوق ةلئسسملاو نا وك ارلا/) بيزهملا

 ل و ولا
 سلدلاو مطفسؤاثلاو هانسياف انك

 نك ا نيععملاق تشام ميجملا

 صتويسو]ع هرداؤسم هدنال وسر
 . فلدلمو ومو هكمؤ عادولا ةبحؤ

 تتاعرزغو



 مط ومو مفس يسال هو تافرعو
 ةلدم ملس ع هدداإ ص ضد

 ءام ةيب اح مريلعورئاسمملادجو

 جلاء ]زن ويجوبرطل !!عة)بسسم
 ايد الل ءوضصولا هيلع مركو اهينم
 هل: ىنالي ذي اوسرستلا ةلايس
 وهوالدب هل نال هوضولل ]بسس مو

 يلوتملا ةلديسملا زهد حرص مهيتلا
 كابو ةلكصممانبا هد]رم نربحو
 - ةلئسم ةئملل ةولص- بباب
 | 'دادبعلا : اهرحالاق نالجر
 0 اطع ا ةيصعمل ايام هيدا: ثلط

 اهاب ا هاطعا ةعاطل ايلط ! هاو اهابا

 هاطع ا هعاطل الطا ذارخأل الاف و

 اهماف هطسب م ةبيصعملابلط ا ذأو



 طخ امهالك بناوكلا بيصملا
 تاومعلا]ب قءابعل هزه تالطإب
 1ْ هجايعرس ل ةبصعلملاباعدلانا

 ” اينيباب هيو تيندو و

 لصوْبلا ناهنلع هسداوطر ةربه
 ىإهتسبب لازبال لاق ماس لع هدلا

 هردالوسراب إد عتسملاموا

 توعارد لوفي لاذ لابوتتس هلاام
 . سصتإ نا وتسير لف توعدردو
 077 /ادبب كلذ نمع

 زيبا م سلو سس فا كرب دكلو

 رعوركباباناو ةنيللل م ابابثم
 هند! وطر دكار هال وهكادرس

 ميغ



 ه هأ نعم امو لما خخ صدوه له مزمع ش :

 بلاقزهدع هس اىذر يررنحلا
 ظ هيلع هرداغص هيسسالوسدلاق
 7-0 نيسسملاو نيسحلا ملاسسو

 كزمرتلا هاور ةنجلل]ه كبابُس
 نعو معص نسح كيرحلاكى و
 ص ءسالوسر لاةلاقرتسا

 _اوهك ناريس نانهامم عهدا
 نيزخلاو نيل وألا نم ةنجال ها
 2-0 نسسلاو رعوركبوب اود و

 خويش ىهد ممع هدد اور ىبسملا
 نبدأ ن اثر ودلا وعمو مهلك



 ه ايان تامزماكا ريس نيبسللو
 ريمخ ووكيايانجاد ةهمحالخد و

 اخ دواليك تامر بكا دسم

  نودوكي ةنجلا !هالكو ةنجلا
 نسشهلتو 252 ءانر انس و

 نوكم مزلي+ل نكلو ةنسس
 - دقتريه دو سييزمنسق نرسسللا
 تؤوكبد3 وأنس مرتمرملا نوكي

 ع ولاغب نازوجيال و رغصا

 اطرغ و ماظإ مجان ه نان يلهك
 مولع هساؤ مودل نالزتحلف
 نائاما نيس نسللو ىو
  ىبإلو نيباش ناى سالف نينس

 ىرم



 ناو ثيل اكتمال ايم تاجا

 ى اهرخاو اف ناك ب اطنلل ا

 نيجرأ عولبب ةلوهكلا سس ىضفنب
 وتشإاو س نيجدرأل ابزخدي د ةانس
 لوطا ذ1ة يسم ملعاهنناو

 نيكل رعلزنذ هلاورسوا هبؤت
 تيزع]وط نااذلد كايت م
 اسهتنم بة سملار ردامو هتمايع

 ةحرب ةماىعلل ةب نعل كرت لهو

 دزنام_. ماولا ال ما": هو ركم

 ]بوارمسلاو رص يقل نم نيمكلا نع
 لاجيرلارساليزم مهريعو داذالاد

 ةركقالاو ارح وبه اليبنلل تاكا



 هكر نا تساغلا ةيدنعو ةتبسلاو
 اهي الوطاهلوط ناف هينتك نيب
 نيعكلا نعرصيلال زن ىل امكوهف

 هنعوممملا لابس اال الاك هنامآسسو
 .قويلو نسا علاووميتلا 3 نوكد

 ٍقررض هيلع ه يبيسملا يز
 نسال هوال ماد ولصو هنيبد
 00 يؤول
 ابيزم انئدامر ىف دانجالا هبل

 ي أ تيكا اون يمان مرجعو

 هه هيشننلا عيب -ياولجل
 تاي يور سال دانمكلإب

 عوق

 ج٠١



 صتقسو كل ذو هروبهشمملا ةيجيصلا

 يراخبلا يعصف تيدو هبولص هب

 ميسو هيلع هساوصىنلان ا عمنعو

 أى يع هسا ص هنا نيعيعملا
 ىبكلا ةقينع ةيماس ةمجرسل
 داع ترح هلك سسم ملعأ هدد او

 ق ارصلا نوبتنكي مهن ادإبلا ءاوبك

 باو! زوج هرضحر برد بود قف

 2! ربرملالاريعنس الاجرلانوبحيال

 ءاسس للزوج اعاو هرينعال هرسل

 وهجلاجيرلارم] اىتسا انهو هسبجل

 ةيانك ىرخب حرصر و ةاعلا
 نيام ةعامجر ب ركل ق قادصلا



 . مهد م اوجلايصوامرخدا

 نئوسكلا ةولص بماي هيلع
 قاف اؤاعراشت نالجير ةلديسسم

 ,ددإ حص هددالوسر د هع عر تملا
 :ةقفؤشن امه ذحالاقف امهم
 خل اركلازم تجزحو عمولعهسا
 هبرو سيلا لزم !برحأل الان و
 امه هكىاخ يرد مكو ناتقنف
 . نايتالا _ تبماوجأ ممم بيصملا

 ويه وسن واوهملالب هلكطم



 موب مومو
 ا 2000 :

 | قوم نقش دا ترهل

 حدك[ او 1

 نةياورزمامعرج ديم همس

ْ 1 
 هيه 8#

 0ك ١

 اتلاف كل -
 نق

 رمل و

 ظ بسام -- نعم ايهمسن

 7 5 قو في أاعوهامسو

 وش

 5 ظ او لوخرل أبوك - ولا
000 



 هرتسبب اه اهوتكو جلظو هلوخد
 .ظذادلإمامالالاق مريعيو ا وبكم
 ةيسعن وداع ىدارغبل كييطنحلا
 6 ا توكيل ١

 هه دامنلاهانال هب ود د لاح

 اهرونكدو ةدظلاو نورشتنب
 رقص ايضلا] احبت نونكمي الام

 نزكي مه لرمتلالاكلذؤ مهلفم
 ةيمتد باررموهو ةهةينسل هنم

 0 عر الموا هيبسزموهامريساب ىلا

  ةرلص_ بمانملعاهساودلا
 وفؤاذا ةلثسمافسشساإلا

 هئلث يغفل نارسانلارمألايل و .
 هبلاةجاحلاىنع اقيششسالل مادا

7 

 هم



 هوصل !ةنوكد له هقفل بملف ردتموه اى
 عاطتس | اذارمالا همزلإب نماعابجاو

 ابجاو نوب مث _ _تاودلا موصلا
ا هنهةلاحاو هد لا نمو

 هلومل ي

 كبسرلا|وعيطاو هدبا اوعطاو ىلاقت

حولل رمالاو منمرمالا ل داو
 بو

 دءاطيرمالاو «ىحصلاْ_ ب داحألااو

 هويدا دك هيدايووعألا دال و

 ززول )يبهر ضتسملا نيتلت نين
 #0 يدل ينس نيللتلا

 الاهل المكتوماونمل معو بسم

 انياحمإزم ةعاج يك ساو هدلا
 ىف مد هدلا لوسر رمح اهيعم

 دون

مهريعد اسياسك الاقو دوبمجلا
 1 و 

 الاهل الز هللاتدال ةاهلوقؤ مب



 داود ال ةرماهل اذ داو اهلوتعب هل
 - اهريئن اهرب ماكتب ناالا ةبلع
 ْ ثراوريع نتدلملا بولد ناب سيما و
 هتدولب ةردسملاب ميته ريح دوك ادا
 58 اهناو ريثما هي دق تييزم هوكي تاو
 '  نذرلادج ماشلاو داتعملانيتلتلا
 عرض نحو هبابكيس راتني اد
 ١ «عيجيئاقلاانبياكص]زم هابعسا
 وبا ْخيشلاو يلوتملرعسوباو
 وب اور هازلاىسرنملاغ حفلا
 كقلارل فن َ مجهر يخت شن ارلا مسالا
 بيجسيلف اولاف انباوص نع ياسح
 اا تيرا يودع
 دالئزب نالذإب لوئيبر هنف دتقع



 تيرس قدا اعيش نار يتعاجالا
 . هاساي هلازم هيلع تححيزلا
 هل تلم فايع هسداالاهلا النا

 ةنجلر او هإومسرو ةزرعار نت ناو

 واوروبا دم» ٠ ظ
 د او انهض بسير ال .ةيتدا ةغاشلا

 . تبصر كن اوروبقل اةييزرمععس هسا

 و انيب > مالساالاب واب ر يلاقد هسإب

 ةلبف ةبعكلابواماماتلقلاب و
 . دل اال هنو واناوجلا ويم لابو
 2 ةاجراو و مظعلا شرعل ابد وهالا

 _ لاق يرو والا مرد اريع ني دعتس

 لاقف عزل او وهو ةمامايؤا تردهس



 لص هيد ال وسر انرمااك ناوعصاف تماذا

 مب وسند مكوحا تاماذا لاقت [هكلع هسا
 نرسف لع رحا مغلف نرمي مإ!عبازملا

 هوهس مناف هنالذ نب انالئإ بلقب مل
 هن الف نب نالئإب لوغي مش هببججال و

 نبا نالفاب لوني ئادعاق يؤنس هناك

 داووحا ةعب انردينم الوميهناف هنالع

 ظ نيابي ذا جلف بورعشسال يلو

 ناد هيداالاهلاال ناةدابهس ايدل ىديذع

 هربا تنصر لكر او ء] وسر و هوبع اره
 ايو ابن يجيد نيد مالسالادو اير راع

 1 انك دك 2121131001010

 لوقيو هبحاص دس امْمم دحاد لك

 هتجح نقل مرن عماد امانب ىلظا

 لاف همانربإ تان لوسرابإج لاقت



 يوحنب تالفإب يوحة مالا يشيب
 فيعُب رحوهو دمعم قف نارمطلا هاوز

 2 هصاسملالع مهرنعو نيترسملا
 بيهزتل او بيعمل او )ئءاضعل ا ثن داحا

 ماشلالهالزب مو بزهملاحرتسؤاهنبب

 نأل ايلا هب يديم سر و انهي ]تمل الع
 فلوملا ت يمل ق جؤ وهان ا نتلتلاازهو

 ةليشلم معا هلا خيعأ لن نيف

 هحو | ةثالُن هند نوتبتكرتعتامول

 .ةيبكلاالرس ميول اء ننال هنا جيلا

 00 نك كلاشل ار نانتسكناسل أو

 نوت ر]و ولد ريهصلا بو هدينكلا
  لويعوبا خيشلا رك هيلع ناتخالف



 لكس ةرصبتلا هب انك ىيودلا
 ةي عمزإهو محو دحا تريزه
 ىعماص صويا ما ثيب دح لل ذ

 بد اودي وه ىملو توملاانه

 ةراللررعلس نبا ارع لاسم مومو تبلد

 م يذل ازانلا ل ىحا /-كيلع هدب اص ظ
 دوسعاإو اهيثنونوملال مهناد اهيلها

 ] مود ريرانلا متباص]رسأب ىكلو
 ةّئاما صّماماذ مهاب اطخك لاق دا

 ةيافسلابنداامحلاود اكادانءح
 كا وسبق ر بابو ب اب مد ند
 00100 اليد يسال تةيهتمر

 نوكت ةيدلا تان ن ويتنيف مولع
 « اويل اوايغشيملا لاق ليستبمل !ليسعال ٠

 - اهلمإب



 الع رافكل اهلها مه سر ا اهلهاب

 اهي, وت وجمالو اري ا اههنم ترجرتح

 صرملع طذب اليات هنددلاق الصا

 اهب ازديرم مدع فدخجالو اوت وهي

 لخدنماماو روهفللكي ن2 لل زك .

 بماصص |يرحبوملا ةاصع م راثلا ٠

 مهبؤ »رز عاودز يم رسإبكلا
 ه اود ومب ْمي ميملع هدد ار زك ىلا ةرملا

 ممابحا هبي بهزد ةئيئح ةنوم

 ملعددلا اهرزدولا ةرملار احا |

 اوراصرو كومرازل امن رحرك

 ةعتمالا ليقع امك بولت امض

 نوتيندو ن وبيت نابحل ءام ميلع



 هنكل انفيعص انابثن مّباتحلداؤ ظ

 ةانفل بن تينا تابنك ةعرسب

 7 مولاوح المش و صو وم وز شس 'َى

 او.هنمحلا و مل ز انما هد ورمصج

 . كينولا ناعم ردو دا د معا

 011116 بريد

 كلل ا: نع ذي دك ايا ع وج اسوي جيبعم

 .ةلاطزإل دياي و ويملال رييمعورم

 ه هيلع جانب نا م)هاوكوي ناامعلا

 هرب الة ىصوب (نماماذ يابس

 5 قوتنا اهيياتكتب 7

 »هينا ةانملا وبكت وما مارح رن رهاب

 اًنياحصال اق: هوركم هدكل ماركربل
 لك ناهامي رمد |اكنينوكن ز وجي

 ؛تللفدلف الامد ةايحلا 3 همل هل

/ 

00 



 بشاب هس يصل ياووجم ارسال لير يفز
 هيك لولا لع مركز صو يلهو
 نو د زيملاوحؤ مرج يع و:هنم

 ةناج اع( صاذ تلمس هريع

 اهنداعادار اما درملمو |[ ةحامجو

 دجو !ةعلم هنيفف يزحا ةعامج عم
 هدوكسنو اشيل اد يلوال اذالخ هنا ععالا

 أ ١» عطش اهيمم تهتم ثلاكلاو

 رحالم طارت ه] لصح ةز انجيل عاص
 اهعّب ماهل عض ادا عيعملاو تين امك

 طارد هل ]صحم د قحاهلع مادو

 كلانونالو ىيعملاو تيد ايكوجاإ

 فاول نكن مالث عومملاب ضيم

 3 داحالاو طوهركد ارك ن اطار ]صح

 قاثلا طاربملا هب لسع اهني هضم



 اة وسلا يروج يسع عشا
 اليد واحلا اا قرأ لطب 2 حاط

 رصحال نا يفف حام يواحلايحاص
 لمص فاشلاو منذ ارم غارتملإءالا
 يلع لهب لن او ىبللإاد ةاراوملاب

 ة يزورملالاغتملاهلاف بارعلا
 الان اذهب فيض كمل ءاحا هفانضجا

 ظ .تيولطم اجد ينبه يللا مصو ادا

 كائبلاو لافنل الونمل خجحكو ىبللا
 [ضونبلا نام بنمو عوعص كثب ربع

 ناس !عإ[ص ىملاف مىتلع هدا

 . اهحنتا نمو رجحلا نمطارجم هلذ ظ

 3دعضوب يحب اورو 0

 م سسمو يراخلا خيب اورب لوالا
 ا 1 ظ



 دااقر33 تاطليتم هلفامتن نم ٠
 لاوانن واهلم غزشب اح ماتسم

 ٍِى و اعبملاو معصوب ئد يب انرو

 غلولاعماه عضو رداوملا :!طعرجللا

 ناوئينب هن اهيلاةراتسا ب ؤكتو

 نم عارفلابال ام صيعال هن اراننملا

 7(ملاو نم رلا ميت باتلا ةلاها

 ةعيد را ةزانجملا ىع ئارصن الان |

 واصل لب تعع نرصد اهرح|ل اوحا

 !هعصو بِيتع فرصتيب:ن | اشلاو

 :لاها] بع ىبلل اءاهزيمسو لاذ
 هل اهارع نرمس كلاثلاتاؤعلا

 عارسلا بياعع عبارل امل !بارتلا



 تاو وهل انعوقيف تيفازشتا

 لاوحال ازمك !عياربل او تي ٍْ
 رصيعالو نيطاومتفل الصح كلاشم و

 طارنق ل والابإجعو دال !لعئاتلا

 ةايِئسم ماعادس او فالحالمطتمم
 كاك (كاعمرد ا[ صوننلا نع جرم
 :اهمب د ايلعوللا اهبب بارع هتظيسملا

 لسا ل راما طوس ال در لعملها
 هد د عينيا س وت

 نمار از هلع جانب نايصو ١نم

 ةلس لزيب سوي مواحونلابىصدا
 دوي ديك وسو ثيملا ضد

 هان ريما ناني رم مروجو

 ١ اولا يوك يزريول ان وحسس عاب



 الح هو.نيّرد نباَف مليلماخ

 ريافم بن زي اهنا جمالا ب عز !

 ظ رسافم قرط لتمو رانكلاو ىيلاسملا

 اموتيل اهني دره الا متي ليت و تفلسملا '

 كييح وب مرقم ق اهنمك دو اهلسع

 ن ال ةلبقلالا فرمظ بوك نم رب

 ةزئسااهمظم ا ينجملا حو
 ليك ود اهدازتوب يزلا 5 ءارتملا هه

 - ةريلب ف ررحلاخداو ربازل ازفنلاو

 رسهاذسم وفاعل د ؤكو تايلكو

 ب اوجلا ال مامومزموهزه مهتم
 وهيركحاو مومزمو ىهاظ ركنم اه

 عاصالا )مد ردو ارلعلا عامحاب مارح



 رمال! !وؤعو رحاود ريحو ىدروا١دسف

 تلومزكوع هراهنأ بيكو مني اتسم او

 ببن انك معا هاو ةداما نم وكت

 ا نين 0 ةؤكرلا

 525 ' ديدن نويت رادع نانا اح

 مرلاانهمم د همرل 1
 معصب الد نيس اأو يزعا هحبا

 اصبت هيلرملااهحف هز ودع نكلو هضيق
 انايلكز ايفشمزل رئكضاط نيبال
 عاقل رج مد ةولسلا كرت 5017
 نب ضف عمو يلااهش هذاعيلع
 رايب فيلل مقاريقخ ميج يتماك

 دابا



 الاراعو اهجاتترو ”هفوقوملا ةئاسا

 فالئخاهن يزهو ةوكز اهنيزه هفوقوملا

 داهتلااما بماوحلا قشاشللابهزسرع ٠
 .ثيعملعافذ داهراهساشاكتاف

 كلي هننال فالخالب اهتركز هتمزل

 ةاكزالذ ةماع ةهجاع تن اكاد اد ءاثس

 اش ا رصوضب نسروبشسملا عيعملالعاهي
 ن اهح ئيوضر وثؤئاشلل د هباكع او

 اهم بجي هنإ تل شمالا زنملا هع
 عانت و كر اكداذ ةيئئسا ملا اماه رشسلا

 نم الخ الاد اهند ةوكز لذ ةماع ةمح
 جوك ب هقناللا ذراع ديد كالو
 اماماو ةكاسمملالع ةينسم ةرقس املا

 صاقو هلا ؟هيلخد و لوال اهيل طَربشِس
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 نيومإعافع و تشاك نام رامتلان الخ

 فوقوملاةر ق كاملا ناز عئيبيب

 مي هنناوصالاو ف الذ هيدر وه ىمل

 انف ناو فالخالب ةوكزالم يلاغل

 ” ل ا هكلم هيل بجي

  اماو هزه رريبالو هروح و عيبلاب
 ٠ ةمرج !عاممو اداذ فؤموملا جانش
 نيفم لعن اكن اد هم ةوكزالف ةماع
 .ةويولس اهتملا3 كلملات لع بف

 جمالا اناروبمسم ناهيجو هيدو ]

 همرلَت ازهإفد هيلع ىزدوملل هدا
 . رائلاىامات اكلم كلي هنال ىالخالب
 هايف نبلا»ب ياك اقام محا هاقنملا و

 م



 الد لاقنرم لف كلملاانلق اناث مالا مكح
 بن اهيجوم هيلع ةؤتوفل انلق ناو ةوكز

 فتنعإب معا هدداو ةوكرال عحالا

 هووسو |اةسه تا معملا باضت نا

 ريك وي يدارفبلاب لطر دياَمسونلا

 لطر فل هو ىقسشسرل !لطرلإباهرّزم
 مص الا .بتيماوجل ال ماؤ الخد ارزعب
 كك تايم اعجب يايسوصوملا

 مرد عابسا هحبداد اصردنورتع

 هثب ام ليكو لاقنم توعش وهو

 لبتفو عاسسا الب تو يسع را ةشازعاو

 هلوالا وصال امم نوئملت وم ةّيام

 لطرلاب ةسنلا قسالار زاك توكي ٠

 يسرا نيتنام ةياشل قشسولا
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 . سوس مرتو ال ارشسلاق :ةرصدم

 هليمللا كلت ةنسلكف نوكتلب .

 سنمعلا ةي)تتشن انعا نكلو يرنحا|

 ه كيب داحالاعمجازهمو رخاوالا

 ليعمس | مهارب وبا انباع | ةيا هب

  ةيالاماعا هبحاصو فزملاوصاسن ا

 اههتد ةيزخ س نسما ى ورح ر طبون |

 | ماكس معاةناويلاَسب هسبا
 . تامل [ كل حمس إو! سئل اماصملا

 هدنبو طعام ويس عت دجال
 ةاوسملارق ىعس ١ ةسس نابع



 ازو هامل اق هنا عميل ع مرد اىاصمتملا هن م يمل بالرس تماتك
 ند قلمي ملونة ربرلاو نينا
 ء للا توك قيم نمو هما هتدل 2 موبلا
 [مههريسن امو ىشلاو ثفرلا كرب

 ىجرم هنارهاظلاو ةربرجو ا ةد اورنم
 يف جراب تنمو ةزلب نم حرج انيح نمل هنم غزميادا نيحملا كاب مرجع
 اك ب تشل اا روما جيمملا
 را ا هيرو د حج برش كابالا
 ىس ]تنعم هلو هلابع ةيائكو هتيب اك ةل غلام ةطسلكامتم لسبع ةلولام
 حالا نتي ل ضنين هلو هلابعؤوكيب ام لضعبو هيد ٍِخ هنكي اهعايا اف

 «ودرلا و



 هبرجب لامرسار هل ناكو ١ عوجيرلاو

 لهو هش همولب لم ةذضلا«زهبوهو

 بكورؤ عصالا سيم !2' قالح هنو
 نه ةلاحلا يرعب .بوحو عدانيلا ١

 قكعو معلابلطو جوزردلو ءيجوصدو
 اسهل ارك هي نائاي لهد

 كلزب ناعإب الو عولملا جنم دعم
 نا ابو نضملا جنم هىنماههلريبلو

 هج عم امهندارتمب جاذاو مون
 عوطتلاو اهمصاع ن اكتاواّفلطم

 اممذاربغب ماعل ليلطرفسسلا هلو
 هلديسبسصو يالرو املالاؤء مل“ بشره

 ةولاب مرحاولو ةرعلاو حب نيب ن اعلا
 رمرحا ناكزهكدسو جاب مرجا



 مه |انهسص ولف رعلا و اوطرتت
 نال ميد ماحالطإب نكي هربا

 نووي يعاب مارحال اراوجيبمالا
 وقوانباصصللا# لاق هدوي اكهنذا
 مرحازهررب مو جوس د مرحا الكب

 تان سلا لان هروب ما دجعوزسلْبم ظ

 روصس ا) )سم هدعر زو
 ْ همارحا يصيالو لارحاد اولا مسسسم

 يح ىهو ةرحاو روصو الا ةملاد
 يمرل ىيوقبو نيلاكلاراغعادا ل
 اهبلابإ تببمو قيرشسل ماياقد اىيارل
 . قاسم ئسلاويا تش لبح نك سبم
 للزب ا ما عرعتس رود تيد مضلع هللا

 هل قيدوزلا تيزدلازيج ةاكسسسم

 ماوع



 طعس !عصونلان ا ءاشنلا]ها» اوغ.
 مح باف اراز و قناز اوم لاو مسيو

 ”روبلك ع ساص ان رلويبو نيل سا

 لصاريزهل | ه جا ةنسؤ سدتملا
 لطاسإو الا ثيرعل بس اوداملال ما

 سره نمهرحاول ]ص االو عوصوم و

 :لضف سسرقملا تسد ]بلذة رابزر نكأ

 عادلا اهكرت ولو طاب صتنغالو

 تلاو عاقفلا عيب مصدره هلكسسمم

 سو فالذملا هيف يحال و ابياغ ناك
 ممالص. نق ابعروتاسم هادا بيد اعلا

 سعف اويل نانكتللا ازهر



 صدوصتمملا طعم ناك او هعيب عصب

 هيتاممروسسموهو هدروجزىيزلا

 عقتشم نه اطافءالرهلاو درغلا
 باول! عيبملا طفرتس تاعماحاصما
 [ قل عرسال <ىبلا رع واسم محو

 م نالروات هلو رهلا عيب نعوم !]

 مران اطلاو هبزسيووم هن |اهرحا

 هيهبو كلذبرمانلا عاستمل دويص
  قائلام بلال اوه اكض عل مىضعد
 رش انسيد يحور هؤعلوصدت ا

 معمل اع لكأزجعالو دب مفتنتم

 عيابلا تاض اتمثس عابول راسم
 تيل نبالاكلم تاكويملانامهظف ٠

 كومو كوب اؤم اهيعاب يَررْتلالاّفف

 ..ماحل ض



الاةرصور ةجاحلل
 ببمالاناس

 :هزل تالااتجعلب نيالا ام نك

م ىئدلملاهعبب ىلو ايرعتم
 كات

 قلل الوم لوملا يداتنلاو يلازعلا
اغ تالائال سافل

 لؤسرقيلا ب

ملالاةولابك ةسكالا 0
 توشك ٌرك

 عاب ىكلو ركو وعنلانيو ةليكو نم
سم ال وق لوتملا هسننفل

 هديعد يريش

اكشارم هرج عاد ةلكصتعم
 . م

 ةريصتملا كلذ تيسيف نادال

ر! رههريعاهعلقوا
 كسل ي

 -. بع اوزيل ههعضو مرت
 يملا ؤ ونرش لغم لد كلذ وسي

 ىت (نسل ابهزم ق3 جمملاوهازم ٠



 ظ قال

 مع عيمص وج ا.عيبب و.لطاب ىح

 هما امرعد ا اداهجو مِيفردأصملا

 ا لانملا انه يبلع هركيب ل هننال كد

 هةراكسا نإ سنمم ملعا هلئام

 دياسمو جاهتلاو عيبلاؤ نسزحالا

 داوعصالاو اهب زنداهتسإ ب فداللو
 ١ جد هريعد يبن رول و ءاذس ٠

 ٍلزملا هيك ييسصل واع متولص
 ' مىجو طيسولاع م ىالطلاباتك ى

 يجضاّىلا مزحو هاوانن ىف هب

 جوصلاو هولصصلا ن الطبي هاواتنفُو
 اهروص



 ايم هقيتخ مالك ريل هنال اهم
 تابدلل بز د قايزنلا عيب دوبع لها

 هفعماههسيحو يح اااطصاولو ا ما

 مابه تادف يراثو ماضد اعواع

 بايلاو فاروبلا د اكن ايم ارإلا

 ث اوالقالادامرعس زر اج نيهاط

 >اًمعادرسانلا تعربل ةّيداداطصا

 ليسو هتعنصو فاح هو هنندرعم

 اههرزحو جاونلاو ويبل نوع دفحب 3

 ةالمجل از روملا هدب و ءيولصُ

 لطب ملو ةولصلل ايس ان رع اذا

 نمم وهو م وزول مرتك ا)هابحو 8 ]



 ةراشابرس رحال ادفعو !لهل ار زيد
 .  قلفشلاب روع صب دناف همونرفملا

 ايبيرت قبس ارك ميصملا]عوتولصو
 تبا دلو ازا نلخل جير مل دسم
 مكمان اي نان اما او ىبشسر ملا

 ع ابو هتوحل بيض عيب علامه
 ةسببب نعمت ' هر تنيميشد

 5 ةةتهق يانا اه وحدل قحنالو
 هوب !هلاهلمو هل اكلم تاك رج

 يللا >ىفخو لال اره انو

 رارلا عيججو عيا عمد هم علال لع
 هوبب وصب تحسس اول اهّصِعن ما

 ئراص هال نمةلاجللاو رارلا عيمجو

- 
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 ٠ 'هاكقم عابلنر. إكس ماصتاج
 هترمؤ انتل اميجيرشملازخاو ا

 . قيزتشملاو ميايلا عزانتو ئئياهنم

 اهاعرب نارحاو زكي طف اكمل لوصا

 0 داكن وكي لف هياواد

 رعت هموم نإ يقولو ميول

 ردرعل !درسلا عانق دبعمل ناكاذا

 كيوي ارحب نمو مله هسنقل

 و ءىل و عيبل أرصن -تبنييضلا انوجلا

 جايا لول ايلك تيد نوموذدبملا

 "الين يب زيقيناو» عام اههيفلكسس

 لل هادم نيس اونا هوركم ما

 مرودارت ال



 ترلاطلخس اد اًةإن_ م هيف ةهارلال

 0 ع وكو ميحلا نمييرتبل !نعسو ريع

 ديجلا عؤملا نم هن ااعهعابو ل3

 هش أو: مرعره يدرلادا
 هيض ساشعن اناملك مرح هربوا 5 2 علو 1

 ديزي هنود بليا

 1 يرقؤبلا قل ب وا

 [ رع هساؤ ىلا ىعنانسا
 مالصو مهاتازمه الص ]تعد ال لاق هن
 هذك ءاجاماتل اوككو | جععارم له
 هلافامو عقل عم سيل ا هنع

 كلف داحا 0 ساب ماتا نايم

 يف أ تسبب . 0 هع هكا ةيوتما ةريثك



 هرد ااصوبلا جءاو ر اذوب نعهيبع
 نعيلتسنم افارعةارملاف غضيلع
 قيعبرا 3ص )بتمترول هم وطعم ئاس
 ضصييزت نعو كيعص] متم هاو راسوي

 قصد ! )وسر تععلاتك قراذملا

 قطلاو ةرييطلاو مْوايعلا لو يلع هدلا

 سلا يما حو ادوس اناور ؛تمبجل نم

 ديالا اب هعمل :مئابعلا دد ادوبي الاق

 نمب ناوبطلارحر ىا

 د ىلا ةمجفاراطذ ن اف

 يرهولل اذ نيش ايياابدلا ]

 ”[للاو نهاكل او .عسااوب ةندلإل جيبإ

 ايزعساضررسابع سبا نعو كلذ وعو
 . فنا يغب لسد الاوسر ف6 الق
 ةيد شد وسبل ىوضلا اقع سات

-1 



 دانسات دو ادون | ةاور دانامداز رحسلازتم

 هع ريد اصر مكل نب هب وانهم نع و جيص

 ٠ تلماجب دهم مرد !لوسراي تلقلاق

 هل: اجيرانم ناو مالسسال اأن !ءاجرت و

 امم د تنفق غاي رافال ا هنادي
 نو ركب: وس كل ذلاق نروريطتس لاحد

 ىعو مسمءازر م رسيالم هر ورصو

 لوسر نا ,نعس اطر يزورلادوعبم يا

 بلكلا ع سيم[ قلع ساؤاض مدنا
 ياهلا اور نهاىلا ناولجو قيلاربمز

 تلاد اهنع ساعد حكياع نعو مسمو

 اولافع ئتبريمل اًقم نعس !لوسر لاس

 ىييازايحا انو رج هت ١ هالوشرإأب
 ,سا مصررد الونس رلاّقع اًيح توكشف

 ىلا .يطني ىدلرم كلا كد [ةكلع



 انين نوطلختت ىيلو هز اقاعرتط
 يف! نعو حسهو يراغجلا هاير ركز يام
 مدام صرب الوسر ن أ تع ساد عيرم

 'يرب روق اهريد3 ةلما او الوعي

 دابا دوو! دنوب 9 #0 د

 ب اادوسألا

 7-5 ملال املا: رد مركو

 ةيونلابةر دايم ا ةكاذزم عوتين وتب |
 لتفييوزلا ءووعسلا الس م هنم

 : اك كني ' مانع بلا ١

 دحام موتكو جاشمملي ريب صب رساتلا
 مو

 5 مك 0١ ء

 ك4 رقما وامل يلام ورح



 .٠ يل ازرضل اكد فرو الخال او نايل
 تناكو اراد يزتش اول هنا باودالاو .

 - ىهظ ناد إب ةلكيسنم ةضيلاو دا ]

 تاكا نزولا الوةمالاق راش :

 مباع قا اريبكو اكناز اعغص 5

 لل



 درل ال و معمل عابد اكن تنحل نم
 يدراتكس يزل (اذا هلم هاب

 اهابيعلا له لاق. أع مرطرو بيع هيف
 2وويهو الخلا بيدا يرتميع اال ب تيص

 كالا ديل اريلإ) هدد 52701

 0 دا بيبعل امل ذ.هابتيلسا !نكماذإ

 هيٌطرام رد ناب ىزلا بيعلا اناكو ٠
 رزنع معا ناك ناو درالف هلثمم وا ١

 يلب اول )بم هور هلع .هنيم
 ئبلاهظار ا هرعب مع انس هيد ياداثسإم ٠

 ارا هتيننظان ا يىريتملا لاتعد ابيع

 ننساكم هنيشن تح ايلا 177

 ج1 يرنشلا قرص انبي تعدمام
 طيش كسه اري ي نيلي «6

 مساس دصانيودلا نفصل اا ام
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 5-5 (وااهوحكو اويعُسو | ةط؛حو

 هز فه لقا هعطشا لالي جاق] اخذ

 ةروكان كوخ لق نم درع ماررلا
 ف الفلا عموم يلا اه ترش صال ايبا

 ١ تاسالرب عريس الزتيب اد انو بكو 2

 هلام ميلا تيارا

 هيسلو نثق نسل يلع ارو ع تاكإ ذا

 لهو جوزتلاو هلاندانو مهونس يذلا

 تادارمرب ال ما هج وزعي لولا فسسب
 ملبن اكان ا -سقاركل الاشلا

 ىلتسح : تاق هش وطال 0

 باو] ناك ناك اهشس لين او ضاَقلاد

 زازوح الفالاو هيلا عونسلاف رضوا

 افلا لاضوم نمو اصاتلاالامصو رب ٠
 جوزتلاد هيلا ت8: داو هيت



 ىطو نافذ لطب ءحاوتق يلول ناد اوم نم
 2 هلاو ةييثسر ةووطوملا تناك نارهمال

 يعم زو لا فور انان ]ثم ارهم بجد

 نيا ناف حاونلا نالطب يدالاو كبر جا
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 نال !ن دوجوهل نولث نورشملاو

 هت وكيالك ق ةيح يرفع م مل لكولا

 ةىلملل ءالؤوه مهو نئولا لدا نم
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 لسعامس هو رسال

 اراه قشم ةسنحل دان
 ظ 3 مش عقلانلربع

 او كل 016 ل ترورشسعو

 بك يدمج نورشيعو

 ةوبزا نوكن اهانركذّملا مح بلا

 يمه
 أ اًفامياو تنورثبعو ا

 رحاو ]كب بضم هب ل كإ زآ مدتعي



 روحا تيسيطد عم جهيم بيعي مل نم
 رؤصم سعات وكيسم دوك ركب كاد
 نم نألا ىدوحيوم ا]!فرصيف

 بيلو فورعمازهو ف ولا زها
 رهزتم تاكردد تاوصال ا ههنا

 ديمو ايدام ١ نال ازكه

 2: )خرب نم هيم نيدوجوملاد
 ١ ريشاطع م ن تام هاب بيشولا

 مرببصن داع بوع
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 اا وا
 يك ا يسم

 ىم هز المل  هدالو نم هفكقسيب

 مل اربصب ئْيبركو !]:ثلثلا
 هنعاتولسم هاوس اهئ غبي
 هيوسلاب نسدوجوملا] ائرصن

 هينسد نم ىثود نمو 5000
 لرسويع وعن يروكزملاةثلثلا
 هل تاكامواع هيؤحاةاسحو
 هيوحاولا تلئلاوهو 3

 مر ؤح ا ةايحؤ ]سد وينعم
 لسشريزع نم مةمرحا تدي غو
 هلو تامزلب.هيوحا نايحو
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 مركب ياليومناكرمذ ىالوم

 اهزهو اهؤمعوهرد !اضررفعو

 ماضت !ئعمامو المهاهنملضعت

 رغور كيوم زقتااداك هن قع
 لئياسم ى هاقلاح اق ناكاذ

 مضقاؤعمامت نكي ملثاد ةيبرع
 2 4 هج كشف حرام تسو

 هتماسالاب يلو اوامزمل ضو |

0 
 كرهلاما .....باوللاه مرنم

 ىلصلوفاماو حعصبريلف لوالا

 لع هالروم تيك نم عكذع هددا ٠

 سويا ويف 6 تيدر هالوم

 معو ى رمزمل | ىسيعوب !مامالا
 .١ ني رحره يزمزل الاد و

١ 



 تهييلعو نائيلاازه زها مه
 هراياظم د از ه سكر داحعالا

 لاو لإ زكي افك هييفاصمر
 - سسرراس رمح هداريعاسب مامالا
 يبنل ا دارا هدد اممحر ىقاشنسلا

 والو كلري /كلع هرداؤص

 30 اثنب ءددال ا اىك مالسالا

 ئزلاإوم وين اند كل دلاعب و

 ظ هل [وما] سزداكلااناو اومم١

 هع هيد اركر يزن ةمايسا
 انه او يالوم تيا علا

 نكلتع ميد |غصريي | لويس ر ىالوم

 ف



 الص هند الويسير لاف ماس
 هالوم [فك هوم تنيك م [هقلع
 و و هفللا]هاسسايلعل لاق سو

 ! عقل ظت لولا مشان ا مهريزع

 هين زف ا دهس ىص قراري وقل
 معنملاو او.ريفلاو نيلاو كلاملاو
 110 ارو وف لاو يلعْدَمتملاو

 راخلاو عيابلاو:بحلاورصاتلاو

 لقعلاو رهصلاو فيلدخللو و معلا ساو

 يلوم ايلنع دا وانركذامردصبسو ع

 مزار الو ءل دايل وماضم اد ايهل

 ه ريعرع هرؤدمرع و ه هركذ نم

 مازركو اع ريغ وكدرو هبت

 لضم ا اهل هلال لوتاسم اد
 رضما اهههرحاولك نا معاف هنس

 كوه 0 رررريرييريريريرييشششل2 2
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 مهعصلاك يب .د اهلل اهههبإالم 5 ءلازها هعايا عادا يلمس

 5 ل ا همز هنسداوصر_رمجو
 هك اهنا
 58 دما 9 " نيدماخلا انك

 / ١ هاف ةريع هلت ناو ا



 رهلاعزعلاهمزل هرينع كوم قال
 منول ك]ذنمدافت سلع هلؤداماو

 ضفا هنول تيثيب هن ااهنم هحوالا .
 2" نم مزلبالهنااهنمو هانرلذام
 نولي نارحا نمي فت ايجاد توك
 هناخر ضعي اه افاولطم هنم معا ٠

 نم !ماعاو نفطا هنوكرم مزلبال

 اماو انفنعلا:ةاورعم و لصدعم
 ةمامال اب امر يلاو | بت اك له هلو
 :مامالاب امتيمىلو | ىكي ملون | لاعاو
 ماما يلو | ناك نم ويف اضرم لكلب
 امسمو | نوكداتفسع ا عرتكو ىلع نم



 مرن ف نعطلا نمذتيداهرسإب
 هاب ا عع هرداطص هنن الوسر

 سديد رمالاو كلذ ةركيو:ةولضإل
 - رضوركب ىا ةخؤحيوينع تاخد
 همداؤض ةهاضروغتنبام ك[ذ

 2 مريع ]ع هتحلجي و هنع هدا

  دوادإلا سس قانييد د دق د كلذ
 رزلا يعمل اهات الان هيب اهيجمب

 نايفس نع وطم هيل أقرطتيب »ل

 نامعر نهلاَق هرد ا هيححر بكن قش | ظ

 قحلا ناكهنع هرباوضر الع

 وكيأتل طحيرو اضم ةيالولاب

  ةاادرالا ساو لوك سزم ام ودك و ظ

 : للم
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 دعازورم دل عفترع هاراامو لاذ

 سار اع :هدافتعا نمسح ئ

 معا هدام ررعملا]كملاب هنع

 زءاجوإع ايس فدو اذ[ ةؤكتمسسم

 ١ هرعتعو | عيسوؤ نارملا توري

 لاخي ثدفغلاد 10 ٍ

 ياو ةلابوهنم مهيدرح ربه

  ناف ةس هد نميرعتخع ءا هلديح
 هه.ال ابحر ملؤت ةرد أمك صتخي |

 يزل ؤلابل ال خرد مغني بهاعبلا

 اماو ديكؤسلاماالاجر هلؤن

 هله سا تلاع تجمل

 اضنا ناطلطسسلا يكس "دبا
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 «تيلم ءقرعلا تح. ردبل
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 تدوم ميسم 5 فالس ناسا
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 وي مل له لضا هةوملا تشمل لالا
 وعبيزه تامولوهلماهتكواشسم
 وارواللم ايت رس 1 [لارطتبلا
 ليم فيلات ةييلاوتبللا تسلا
 بش وعل يلا اية قيسل نول يهمل
 يلرودفل اسماك عيت ها ياصل
 رعي هيلارظنلادوعبالو هتلراسم
 تلو نول اال ىلا ويتبع وع ورد
 ساو امل اهيلارنلس ايربل !تثلاملا

 سيبلو يميزنا ءاهيود نم

 ]رز وب هن ١هونيت الزام وه



 | ذاك[ ذرنز يصنف مهتم اولا
 نائم ن |الارظانلا هنكسا

 اهينف نكس ل نا فق اولا طر

 ظ ةلك سم معا هرداد الزتمالا

 ىارإل او ارهلوابالارقااذا

 نكمي راول] ل امرئ ةرجلل
 امىلا ورارك ارسم نوكيت ا

 هماتشو عيل اكعؤجيلا عني
 يقينا نير ناؤتيسد
 :يل ان هرسستم اذاذ ةبهلاوهو

 امععاناهحو هنن كلذ هل
 ذاضكفل اكد اهي د كل د هل

 ىب اويربظطلاوب اهثلثلا
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 يواحلا ثحاص يدرواملا نسا ش

 تاموكح ار ضماوعع فارثسالا
 اوصحاو نورزحاهب قيفاو
 ىلع لوب ر ارت الائؤيم تان هل

 يراو نيكل لف عض اىلع هليزند
 لو |[علْرني اىك نيببلا
 ارريرذ اول هياذ_رسداقملا

 ناكلاو ةشلئب عج ةريخك
 »مص اعلاوب ا لاك هل عوجيال ظ

 نال ىسللوباةهنباو ىدابعلا

 قتارلاو لاف كّرملاءافيرصالا

 ن | لافي طتسؤيب نا نكي د
 يي امنع نكللا لات ايا



 كللجرق |ثاد عوجرلا لف ىالا
 مصالاو يابو قلطملا

 ةبميل انيريستمد في رة جتنيملا

 ظ اد يمل يدل همر
 معملاو يرتمم ا!!ايرهاادا

 مىارم هل االولو :يلعاوفب نم

 ظ له هيل ايرميب ىل ملعتلاد

 ماوخل نيلونت هل لج

 220 عرولاو كل دمردعال
 يلع ةاكماهلوب

 ملذو | ثيرح هن ءاحإصو

 بيسمسم اوجه اى غلارمرعا

 ' هيلو نمو كلل 3: تتحسس مغب

 2 بِطلاوب اوصال !ااعيازم



 هرد |ىدر ةععثياع كبرجح مل
 هردأ مص هددأنوسرن ا اهنغ

 نمرززكرجءامزتاذالاق (كدع

 . موليباد هلهالا يرهبلط ىتس
 - مرارلا هاور ةرابع تناكولو

 0 اا
 هما تسامو تجاهل رل و لحي

 الاب ال |ابانع م يدوهيدلو

 ديد وهلا ب اموي ري رضحم ةرم

 نيلزم هنببا فريد مف ةعضرملا
 ةِب دوهيللر يلو ةيدوهبلا
 فرعي نمالواهيربا وروي نم



 2 كانوريلو يدوهيل ايصلااب |

 يح نينوتومنارلولئبيب

 اهليييفتب !بسييشران اهلي وبا

 3 ناعضوب لال ف انلتنح

 7 ا
 اناستند اهلل و ةواوال م هنميب
 تقولاءاد هحباو ا ابستشاو

 ىصا ناذ اميجا غيلامهب

 امزمرحاةيلاطي مو يلعاهر كب
  نماصوتكو ءايصلاو ةولصلاد
 مرعلصال يال مالسالا ماىحلا

 اىهارلا



 بوجولا ق انككسو هب اسمازلا
 اهو هنيعب اصمم تاو لكىلع

 دحاو مزلنال هاركاتتن و ثدح
 ةعصب مكيعلب ءوضؤلا اسهنم
 تمن اك تاورهاظ لا انيهولص

 رمالارشفد قف ةلطاب امهارحل ةولص
 رباطلا ناوى اا لمت لاق وكانك

 ضالالاًمولو قلاطتارماق ايارنع

 قلاطّق ارما ابازعنكي ملا
 لول حابس هنأَم فرمعل ملوراطخ

 عاما ازهاظلاو امممرحاو

 اماو لصالاوعاّقبلل هتجمزب
 د 15 باذن اصّمدومد اسهيتمعم

 ميك تنداك لام امر م رحاو لكل ٠

--- 

 جريس ستصل



 ةئقافد ملسملابب الع بدو الار

 تيسو يدوهيلاوهورتحا
 د اسم د هن ول طرئبد لاملا

 نيللى نإ ترك ر از دا رشم و

 هيبيضد فدو دلولاهثري :
 ظ ةرصاعفب و | لادل نيبتب ىح

 ماسلا برا ارمتءامول ازكو

 نارلولا'ت امن او امهغولش تع
 ”ايلاإ!هلام ىّى و انهرجاو ١

 هل نوكي نا الاحالطصالاو |
 لت تاماذانيمنم ثمزر.اذ

 اييوزرت عمن تاكو غولبلا
 لايف اهرجات امن او اكيحص

 نئدو يلع [صو لسنع خولبلا ٠
 4 نب

 م



 <يالاو عولبل امعبتام ن و

 رويل لع هل]نعزاج مالم سا]!نيم

 ى دول هال يلع ةلصلانقتك
 ىنحاو جاكت مصب الو ردرمو

 عاتسمالاو عولبلادعب اممم
 امممرحاولك تال مالسسالا ىم

 هن ال مكحو يدوهب هن المخ

 تيا معاورساو لكامل
 بند ه5 جليس يش ةلايمجلا
 ايم اهلج !1تبحلو باديس
 اهيط هبحو سّريمملا ىم هوينع
 "ابك ض النحو لت ىمل هلام لدم

 لعرصد لهو نوكره هوي دا



 ياو ءا رمل نمرحلا ميلع
 ةعاجج هب حرصو روك مهد
 لد 5 نيمو املا مهنم

 ى كلل :ملاعل يف اويرلا ان

 لاقئىزورملا 1 انتفللا نع ءلتشب
 ظ 120 :احلبم ةلااعج هزه

 ارهزب نوثئتر لا ءباب نموه

 تالاوحلارياسك لالخ وعلا

 رات ولا ومجاهد
 ك يلا بونل [ردحرامفملا

 ببن اولا ةرجال!فوتسي
 ٌررحبالو قتيلا تالاف طعم

 داصفلان ا جعطل نال طايعلل

 همه مسح هل 1 نيع



 هن ب نمر ننزل يزمو ةباتلا

 ليياببهمز نرتامل
 لع زمورفلا تواز اذا يلا

 ول ا ايعاإاو ماهسلا

 او نيسلفملا لاوماتفاض

 | اهنناف هنؤلد

 ليسا ذانم لوعالرساغنىبالاقو

 كوول الع ماي رسلا تذ انما جارس بع

 .لنخسرب ل ؤنمن دنا تهطل اولا

 اة -- اوحالاو تانملاروعرصنفلا

 لاوحاإ ضمد تاببصع نكد ننردال
 ةسصعلا ناثسو نييتوحا مومو

 زحل هيلع ملا مخرب ها

 ل اني رب الوضوزولا د بعتّوب 4



 هلا ذيع تانيا اهيلرج ام يوشلا
  شايعامبا لاق تنخاو ماو حور
 و ثلا مالا ا

  جوزلل ناتنبو هب اوباب جمد
 اابلاون اسس رسسلان اوب الل و.عيرلا

 سيم مرسا ةيسمح وهو ناتنبلل

 وام ة) كس سر تسعد
 2:2 رى شر تنارم مْيِق لاؤسبلا

 6 مالارلو نانُس انب همجسو ماو
 . ولف بوبالادو هم زلاركذ و
 واايركذ نبوب ال نمويزملا ناك

 كتبك :زكمال انم سرالاو اًنانا

 يدلا كلشلا نومساتْس فيلا
 بت اول مالاارلو ضروره

 لا



 ..افتم هزي انيناحمال ام ٠

 رك زلل مالا دالؤاو نسوبالادالوا

 لضم الو هبوسلاب ٌىدالاو
 فمن اكاويس ءمن ال ازعركرلا

 كوررياعا صزما) يوب الايمو | مالا

 5 اهيف ابنت ال ومالا ة رالوب

 0 انا

 ةسكو ءللضصل نم بنإاب

 هسورس مهتسم ةيا حو هكلت مرام

 ظ مو الو ان ولو الا تي وكل
 ءالوارنْناكلا ةفئللو ماله زحامصو

 ظ طف مال هزوخا مل اثل او طقف مع

 هل كس ًايباصولا ب ينيب اك

 ةنيعملي اهل جرل يصو اذا



 ١ هليعم يزحل هيام هلرصقا م

 قف انباعصالاق ب ماوبل
 21ا/اانالبا نان تيثاملا

ضملالع 9 3-6
 ةتي

 .. يريدوا

 نامجوف نيج م ةئيام هل
. 

 اه/اجلاو ا 63

شين بيسبول
 اهوا زمىز

 عضومو اضرا مهرذ فلاب هلام
 | اهمعضومو ناىريرم قش مرد

 موبزكا رب ساعات وقابلاو

 روكرلا



 يزءم ار زد نا تام ئروكزملا
 "تس انيك ارفتمل ا ]عاشو و 584

 نذ دو نادل دوكرملايصوملا
 ءةلزم ال الاب عصيا لطننو كانو

 - تتالظبب مكي تسصاوبلا
 در ببحبو اهززيئعنل ةيضولا
 ب يي هلرتل ال عذلالا
 ازيلاربات كر زاولا

 جموع تنلم جنح

 م موص هوك

 تأ ف 59 الا يلو
 ماسلا عمو !هسلسنب رجلا



 (نينواءدنازوب لوضيملاعالا

 ةباهنل اى نيمريعلل مامن
 لام ىسولا دراجعب اب م :

 الئ يب 0 ”-

 نكي / ن ام زوجك ال و: هيل لبسي

 داوخلا,هيكزد ثاكذن او 50غ
 يالا لاني دعم مضابازعو ظ

 1 وهن ل ا دادجل هل اسانرش داق



 ه لامي َمْكاسلا مل جاف رجلا

 ذاج هانبجو اناو.هنيت لانمطالا
 دقول اقر بلا ةلزنك هانم اناز
 اهيشع هدزارطر .ةشيباع جك

 ىت ركبها نير لام تعض |

 لبوات تغن لل ذ عنم نمور هلا

 تيرم هناا نوال اهوولذ
 ثيل حا لإ 1 هرم لاو للذي
 هنس ال رجبلا ةعجرمرزع ومب
 ه كل ذ تامكامهلمل [بتو مبا اك

 امه و مامال الان ناهضلا طرشبد
 عونص لع ماره الاس اع ال دعب
 تار لافمن١يلو الاوأنباكيع الا

 ناولصاحو مابالاءازكر حن اره



 هزد اسملانم ونملادب قب يزلا
 اينما تب هيلع وملالامب

 انو ورينطسا با عزان هفجم
 ئايلامرحو زوبعال عيصملاد هوبا

 لضلوانورججلاو تيروكرملا
 نئئبانلا نيلبو تلاد ةئثيباع

 كملاؤل ا كوسيم الو ضاَملالاف
 ال ا ارك ىرتقمل انمزرؤلاازييب

 ]4 نماشبلا ةمالدجملا د

 دالداهلد ماييز سلجم



 نماسان|تاذوامارضعد صولا

 2. ههنس تكرخشلملامامطلا كلذ

 كل ذ هل زوبع له ماتين الا تيب

 تنل دروب يسد اهل ديت
 ماتب الا مع نوير النا طرس هلك

 لفعا هنباد كل ذزؤتيح
 ةمسب »ولا بيييي ماع

 ببمب ائل هعب دو رنرنحاجحي

 كتتميَب وب ايهيصينب نمل لكو .
 تكل امل! نا عووملا ةلبنم"ةل اكولا
 ةنفرل ا هل )هدلاكولا نع هلزع

 ال ماةبتيرملا هذه عمليكدل ال ظ
 لييكولا هسئبلااجازبسرا يدب اوحلا

 504 فايس ال

 هل ر راع لكوملا لزرع نم هئلد ام



 2 اهلطيب لف رهاظلاو تاشإب
 رفات ل يكولاضر ناف كك شلاب
 هدد اواءهل قحالاىهف وكرل ١

 . اهنيك كرسي ؤايزف عدوا
 مث اهظفكقيرطلالععدوملا
 ماذا -بساوإلا تعاض
 سل و بزكرلإالا اهظفح نكي
 يزل اررفل ال عهيوكر قدزب

 هنناق كلذو هني عم هلّوع
 . هتباطما ذا ةلك بيسصم ملعيا

 عدوملا



 :ىبدولا د دثراو هيمزل عدوملا

 هماقم موقد نموااهيكلامزوا
 تاف ايهرثدنامائلاؤهو

 . هدرلارم ئيكئلارج هربؤ تنلت
 اره يداولو جدال اؤع امسك

 ىلع انمددر تيبملان [كمراولا

 الب تأمل هيف تئلتموا ةكلامملا
 لبتم:ثراول ادب وا طبزعن
 «لوف لوملاف هرلاىم نكهلا
 م يووم

 ة]ز ]بس تناقوضلام

 نولخيري ايذلااتفلا ةنيصاس



 انعب ىلا او هنعهب قرض ام

 ةيييش اوكا نوءازملاة اردو

 تباودو اعرل بارود لمجب
 اوفلسحاد عاجالاب ّةّيرصلا

 رىبها لام ةارملاب او

 يا هسا

 نوُْمكالا3



 ريمالاارانقؤل انما وشما .ء

 ىس ااىحالاب عافت الاهل لكل

 نموااهتنماصب :جحنةعمرالا

 رضاع نيش راعلج
 هعطمعت ملاذ اره مدصخحي رك

 لل يبس عكا 3تاطلسلا
 ريمالاؤعرزقداداو هطرشس

 شتلة فاول

 ربانكرضتلالا همك د همرل

 لاعاهساث ةفباصلالاوم ١]

 هل ثني عفط رمل بناتك



 ايلاد !ةرخالالامعاىم جاو زلاز]ع

 تماعالطلا نما صب ضمها

 .ددنا لوسريلر تك الارض ناك
 اهل و.ليضعو عصلع هدد اى

 :نايصو هسفتفافعاوا اص

 نموهك هلقو ةسرعو هحرف

 ثاوايلع باكو ةرخحالا لامعا

 عاسموهف كلآؤرمانيس دعب !

 ىلا ل وطحواش وا ابعإ ىم ١
 ظ 0 مالو هن باؤدالو

 . ةلوال مادرمالإلارظنلالبعرم
 ياام سخان ىناناو هجيني

 ليوم اولا اطعا وهب وهلام



 ىايجا مركله جاتح ل ابع يذربقذل
 هجولا انهإعمّىائناو هدوم
 لمااثعاأةدوكب مزمس مجاذ الهو

 مادد مرعج سم ةل اوع طعس لصو
 ةراجامد لاق رزهوال ماكلزاع

 رماوح نامرمالازظملا درج
 ل ااهريغبو "نوم مكس ناك اوس

 قا ميشا د يونس جلاد اداكاذا
 ررك رانبير ملفرلاو بيبطسلاو

 مسا لِاَغ ند ايرلا مرتكو :حاحلا

 رد ءمهراصيإ رم اوضعد ىنموهلا لذ
 ماير ءاملب جازم, مرينحو قت ثنا زغب
 هداجينع نمهيلارظنلاىرتعراه سا
 ةمركلا الاب اوجحاو بعرس



 ظ لب مضل اقد ةيابلا ويممو منا نر

 .: "بايع هنال انلاريكك سم رسحا

 وح نكيالامريشملا م هتمحلش
 ظ - و هبِسبرل انحف رستم ذا نارملا

 وين دلرملا حت قح 3 زنمشب الام هفحو

 لاند امد لص مرضلاب
 يفد سرْئْرَجلاو مهنم رهمتلا

 ٍناسسالمهوهسو رصتع ن هسا

 ارافاعز كف امن ن ورز هتسم مزال

 مربعو َجالصل الا بوشملا ]جرلار ظن
 اًًعرخرشائ د مازاد ةولذلاماو

 بر اهوعضق ا اهنال هيمللظنلا ا
 بونشيم ةف الخ_ءاونسو نغنلاملا
 ىلع درملا عججام او عينحو ا هالصلاملا
 كاضاقلاو ماكل لع مارت روكزلا

 ا
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 لب رس مارح كل ذو لاملا قافئاو

 هنن داهش تورو قسوم هيلع
 هنباور تلاد 10011
 اهكورنا هففو مالو لع بيو

 منغ ف كل] ذ نم موعنم در اسمر
 مههابشاو مجرب افيلب اردو

 مع سركلع بعد كا ةرنسزبغ ٠
 بج مري عيركني كا ءالوه لاح

 / مكعراهتالا نعزمع سو هنرزد
 بزارمالا يلو للاكلذ عفر هنكماو
 نيل للا ءا دع صرح ! تيدا كلذ
 هرداو مجول ارهزاع كلذ ةحابإب



 يبزهو ةعلورماو | همم ان ا نبع ظ
 تبيايدلوفاشناابعزسؤ تال

 ظ همالال جعالاو ىالنح و يسللف ْ
 هيثرول] تيرهطا ود
 كَ يزلايلولان اهصالاو ةطبع
 و لاملارإي يزل جاكتلاوه انه
 هما ناحيوزد ال نك بشاب الا
 قيما غول نوكذ نانا بيننلا ةريغصلا
 0 و هال ةيرناك حا ؤاتم
 د اهصالاو ا

 ا مهرس عوز

 ا دم ن]ت نم ]كتثباديع
 لال الامو هند د كن 2

 ْ سيك ساني , 1 5 انواهناك



 ةحورب جوملا بيييزلام | 2قر

 اهسع تامودااهنفلطا ذا بيسر

 معاهدداو مرسجيال___ ودل

 يلدا باللز وكله ةلكشسنم

 ظ بيم اوبال هب اهقييوبو جوتي

لايم وياها بز "اج نووي
 ة

 لفت عاملا هربا كتلاق ةزما
 لهو لاينبلاواءارسصصلاو ةلبقلا
 باوملا الفلا ثرحال نالخ مند

 «لصعلا الو انيلا قال كا ذ ةركنال
 ةئاكأململ اووتاعنل انيهرتمازه

 لس للام تاعجارتع الا
 ”ةامضنعم تزراصو ةرمملا جنت قشسو ل

 م



 لاه انهربعو بانجو ةدالو
 تيرا مانا نصل با ينل هجر
 ملا ناس قاد هيفي ا باه
 نال ادايحا] ببباولل خشب
 اهاطو رزين اضّيىل انالاتترلا
 لامك توئوبان او دزه ال انهو
 ظ ماوحا تال خيشملا بجوبالو هللا
 ظ 0000خخذ1خذ جرفلا
 :قفنلااساع مربعا زركت هيف جالب الاب
 ١ هدن امنناسعمت ةوسكلاو

 . هلا

 يانا



 هم اقفانلا ب هرشي فوااعللا
 ىهمانشزلبو انيباب قالطلاو ب
 هريعو ارجو عاهفلا ول ايكلتمملا

  متجازنهيب و هرسسا لا ضاوعالا سس
 قتال باحص سوي الخ حرص و

 لماسسل ب امل غاسصلاص يوب مهن ْ

 ركبوباو هقدل ارث كوم لارعسوباو
 ' 4 :7 .1!تاتك ركشبلا

 هايبر !| باتك ئجلارجلا

 مامامدلك ضئقموهو نورخلو

 طرت ولا كازغلا ل وعاماو نيدردلل
 يس الو اهعحر ىالطلا وتد هنا

 ىلازعا'ل تعبد دو دمزاشثس اهبلع
 ابان عيب لاف رينا ةعيدحيوب ا نع



 مصالان الطلة بانك معا
 عد ال ].هاملاوىسانلا قالط تا
 را ملا وهو باسصال ارثكا يك
 ا يل عمرر وص, هلونع موه
 - هامشلاواطخلا ئها نعزو اع هلا
 ظ عا اوُهركت يس اامو
 واسنملاىاع ماعومهو دهج نسح
 مهيب مم دراج ل مح يتكو
 ةاَنملا ةرهارغل ليلرب جرحا مالا
 يلي كدا هرداب نبل اءاهرععو

 ومو ز هابل وزمان لا اهنبد ثنبعال
 لعق الطلا يانا ةلئس لام

 اهركم هز ففازكو يلع ى ولدا هنا

 مال 8



 ءليبجي ةلكسسم عقبال الاف

 ف الوفا طنين كساب

 ليل سقم ظفلب "دهم

 .الطال و نمازحإف ىالطلا نيش هل ٠
 لصر يرغب ان همم تايفابلارع
 عوزيال نإ ثلثل اق الطلادنلج

 *«هاراو مش اه | نب | هيب ظ
 كد. ل153 فيرطانا |ه «جكو زل

 لفتف#: كالا ادلب ىارط لع متي
 ظ 2 سالما الين

 بالا عنيت جامزرلاهنم بللقتو
 بالا عانت مالوماتعلا اهبجو روف

 بسس اوم ا كلذ زنوكبطف )ضع و

 اه بالارتاسي نا هّهيرط



 ظ لك وين ا هلو ءبالا هِبيتعا مالا

 اسبهن ايون نكي مانا اهجيوزي نم

 ؛ل انوا هسيحلاسال : < ميدرصل ايل“

 ددل يبدل همست تجيز ظ

2500-7 



20 
 باول غشلا ك]2 مالضلا لغم
 فراح مالغلان !تلل زد رشم نا

 هيلع وج ال وهو_زرطت ىيند

 و د ا ا

27711110 

 لمع ماعلا لا اهتنخا عم هزت ال
 ه اهتمحل الو | مالا تيهذ اذا

 له مايللؤ افمحاو ةجوزلا

 اوما 0 ماّفالطلا عتب
 ماملل : عاتجالا صاهع مرق نا

 ؟_مرعوؤد:؛اوس دلال اوفو

 ةلكس هس ضعبل مما رحو تاهرلا

 اره3 تيينا] ىالطلاببدحلصو ٠



 تاج سلا !عت ابق تيببلا
 ةلكس لعا هرداد همالط قبال

 ةلكسيس,انلاتبابرع بسازك

 مرج لا ةاوملا ةيقتمحو
 نولخللو اهيل ارظرلا هل لج هل

 . اضاوت يلع مرح ملك ءىماهب
 هويام بسس ررياتلارع

 زن اريحا ريب اتل ا ءانل وقم
 او هنارما تححا محام

 انارتحا جابم هيسنسانل ومر

 ايهنمو . دجاج يعل نم

 دو ا هنإب فصوبال

 "انه نا نفل )نهرا رتهرألا

56 



 اتدوهو مارحون | عينعو برذملا
 انلوتو مارهلةروصةيروص ه دامو
 ةنعالملا نس ازاشسلا اهتمركل

 2ابم بسب وساتل الع ةصرحم
 ماواصمل ةب ومعنا كتم ردلا] كل
 اهيخلل تلاد ةرمإ ةلكيس سم ملغ
 ا 2.وزلاركن اداكالن عجورىئتلط

 منه تنارو جرولا اهيعلاخأ
 ريغب هب موزتن نااهلإ عله

 هل فس اوما جاونلا قم
 خت راص تن اكن ا ككآذاهبا لحنك
 لوقلا تيزكت:ناغ قالي اهل
 ل دروهاظلاؤ حان اهلزاح

 له



١ 

 كرعةد اهتم ال ارهاظلاو مرجع

 هن حوزلارارف اوااهرازم اع
 ناهيك غانا زكال رولكزملا
 كثالشل اق ززطلا عن !جوزلا

 هذاا اهلو لعل اؤؤكدالو

 اهفرصب نار هيلا تمضنا
 ةقلط مصور قياط لإ كسم

 تورامو!ىطولاعفام|جاورالا
 ِّ ةزكالإب سم

 وقاتل توم اولا ئالطلا

 ٌفالطل ااه لب اهيرع

 رع معضم و اهيازخمب ماب

 ا
0 



 لقال ءانون ارب اهتنمحي كاما

 انياب ناكولواهرشامؤمو.

 «بئسأ ةهبسالاب همرحب شياعم
 اك رووملا 7 معاساوانرلا

 نسور. نابلا نعبد ]جر هز عللا
 مهانلارهاسوزانلعو اعاد

 يام اراد عز

 ىراصنلا و يمل اتعاب نورا

 وم 5 ,_ ومح ميررنول او ضهرلاو.

 كانو بجي ست مارا اة بقع

 تيثبإ م ليس رضفا زو
 مييازعللاو (ىريع سا ىجملا نا

4 
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 ظ أننمل الاق هن اوهلئئملاو ىذملا
 كيد ب "هلق ا قافملا تبني

 _- هيوم اولها دا

 2 هسفم بس نفل

 ظ لطي تجوز انساب

 دة ع سل +. ماوج عيتطج جرس

 امارس كام



 0 : 7 تسنعدو ترلو تناك

 توم مة نمسو

 00 57 20001 ةسس رع

 برام اهيب رويك طفرفتع مو

 ل >الب_- فش اهالي قالطلا

 هلوفد اولرادرس ارو ميلعا فلا عجا

 رضي دحلان رم نيب ياللا يلأعد

 همرومك متتيرا نا مكاسب نم

 نضج مليارااو _رهبشا هناي

 ازهو كل ركن هن رون ى 'تالعزو

 100111 داع ع بيرن

 ايبا تي اص تعوبا و نيس مروا

 هم ةلااضبا اهترعف هش ماو

 اهجرنعالو ميركل ةبالل_هشسا



 تسماهنوكنعرسافنلاو ةدالولا

 ظ 00 0 هدوم
 هب |زعنم انكسسما خرم ىكس
 ابراول ميس حاع 0 سدس :

 دوصمو جارتسسمر_رمب او جن >
 يلا تر داو اج وسال
 مكانه توليب ن ااز ازيع مل
 ارزشسو لاجرل هان اا
 كلو كيران ا عرلعو عرمان هذ
 تبعا م وان ويرارم افلادالفاع

5 7 
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 اولك نانوح اوهعو هنم كب

 «ببجأابر ىودعا] و ننبنجابلحر

 تحورت ادا ةنامللاو مران

 ضد يل يل يع تل ةارلا

 لفطل ارهاهجو:ن نوكي ناالا

 همنبارالفطلا_عو !هيناابا

 ”صيلانم ةناضخلا هل نم هريعو ا
 ةناضملااهل تبئيناع اماهل

 واهىعو | هبياأباتحوزت اذا

 هيو يجول

 هالي يسمع نخالا

 تيوزرمت هوبااهتلط مادا لط

 َ 0 فيان ةجورم ما ماهلو عرع

 نمد ةجوزمونع ماب اهلو



 ' لوح هووم )ا نااندجإالا
 ةناضحا] نمل ةجيوزماهماازكو
 ةجوزم دم تلد اكولام فال هل
 اهل تافغهيباابالفطلارجج

 ع7 ىلزاناهن ال بالا دوجو /
 قفل فز انقرا دا لش بم
 ركناف لولا ةناضخؤ اهحتفزو

 اسمهشم بلاطب نمو هلو

 ايدل ع ! لتعم بس هسارسلا



 لبتسالو ةنيبالا هيلهالاوذ

 ناببب ال ايل هالا مدجت ةنيب
 هاورلاو:دومشسما حرج انك فقتل

 تلاتنحاف هتارماي رسل ا دانا

 سو عاتضسالا ةلباتم نإ بع
 روان نضراهد تاؤزام ونيكفلا

 ب دربعو يا

 اهتفن انجز ةقا مةهبلا

 وهو ” ةرعلا ةدم



 هدد ا هنمحبي جالصلاسارمجوب |
 ىيواتك3 كر | ملو هارون ]يع

 فني د3 تسبحا ذا اهنا يلازعلا

 نال ةييبلاد تبث ناو انركذايك

 قولا رهطيالو رركتم ماعرزع
 7-5 ان«هنّيسشاو هررزد لككملا

 الكلاهرازماق انصبا ةروزئم

 ا صرب أل



 00007“ ظ

 ةنم ل الوطت نماضق هعحقر

 لصفلا ءاضفت ارب اهّماط م

 بكرلهم انباباقالطةراحيهو

 ردو هنو تعرش يزلازسنلاةوسكاهل
 تبجو نائرهشا:ش اّعاهلم طم
 لهيك .هوتكو دس ريدرلولا وضع

 بهزعز فالخ ميج هو اهلم عجزخسس

 __  ٠ ب 1اوألا ءل ل دامو يضاشرلا 7

 يلا ىنلاكأ ذ ةوسكق تحتم منا

 واو بني ةوسكلا نال هن 3007

 دعب اهيرع تضفنا نان لضفلا

 ظ ككل ذ اهنم عجرتسيب ( هوتكو رش

 لح ضملا ءاسث او تاب ولام همالاىلع



 نهبجاوب ماقق تاجوز هلءفاكإذا

 زب اميرنعو ةئفلو وسلك نم

 يعاب جراما فطام

 ا 5 ءلرو :ةيوئعد نعرب از يويس

 | معلا مل ديس ناو هكط جرا

 3 55210100 ماو دعبتيل م

 رولا ان تاز 7 م | كماحتتنن اك



 تاور

 ظ مني تزوج. مى ماعد الم دق
 3 هه رئوي

 'ء افاد كلذ ريج وهمي
 : تقهترما

 ةايتساانم 5 يعن ازااو ىعكسعمل 4 ا تصر وجيب ٠٠ ١ ايف اند 0
 رع الو

 ةومنستلا 2. هتف ىا١ يصعب
 20 وس ثا :

 ظ 1

 0 1 مااا هزاع 0.

 كمل ويمد
 ْ 5 و

 4 سي ياو
 * اك | هاا ين طا 5
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 ا ! كل ارضنا سمك ف ورمل

جو موب
 ا

 تا ١ ل رلخإ 5 32 5 ظ 171

 نا هل غنم يا
مالا نسخ ميفعك

 نافع 
: : 

 : هالو اهلورسعم
 37 ا 4

 © ىكتسيل

دالالخةتننلا
 كشنت دف :ا

 تقلا ا

ناطماباس
 ؛ تات

 ل ظ زيكا

وتس ضني 003
 تبااطم 

 «لاعا هيا ةرخحالاو



 هك اهو اهونكو رام لاو ادرملا
 بارإلا وئاستسلا بهرام فالخ
 ميسسلا تهزلاوهاز جرحي اب
 فيه شلك مايو هينو

 . ةيصصربتت لجي ةلط شم تابدلا
 ندروب اهطرف نيس عيرا اهرشع
 رست طلح اهاضفانةهيبشسالو

 : مالا مهمة جول 3 ْ

 اب نون يهو يسد هبد

 لمار ارهو هدف سا
 وحب طرت دال دع جر هع رسمد

 اشم بيادر دورا بسبع زر ظ

 بيف زر هو اهينر اىكب_رسراو



 لطابروكؤملا حاكتلاو انزلارحلع
 اهجاكت عصبال ابدي تراصابال
 نكرم اهعولب رعب اهنذاب الا

 لاذ 2 ," دا مو لع انباسصا

 قضالا اهب لصحاذ 'ىطول ارقعال
 هةظاوم هدر د هيك بت اريعن اك

0000 

 فاضي ناببجبما د02

 مضب رابجللو ججسمل نوه غب

 دو ةرجوملاابلا ناكسساو معلا

 ناس اعقداذا نانعمو رريلا

 ظ ناس الاربع اهنثكلئتو سيلا

 نوكزنا 4يروصو ناضالف

 ناوزع اجر عد ةرومعغربملا
- 

 + نلف



 واوا لزم ف ناسا هيتس
 منف ناضل فاهنم تنام كلاوم

 ينل اهميرتملابسل ادارملاز تو

 ن ا :امازتف و اهزماح فال
 يملا! لزنيب نا ناسا

 توك امنه قبو !اههاصيل
 رات الع نائضالُم اهسصريجالا

 1م الالام بحل
  ىسدلا هب ةمؤكلسلا) 2

 بارو ىعلا "ههبشسو فارطالاو

 -بسائكك لذلك فعن
 خس سم ةمايسملاو مرلاىووعد

 :حامار اد الخد ن اوحا ن الجي

 ةعاجامو ايد افرْس

 ريحام اليت ةرنحال !اهرحارجرد



 نكي مع ناى كيؤل اره تسال ا ةنلاو :
 . يداو زعاالو ةهنمينب كانه
 ترضعبو ا نيدوجوملا عوكل خالا

 ةيدرلع جرلا]خيجو وأني
 هيل عميعرل الام ”هلاحب قيل
 ىندان اود يعزتن يلع غدانا
 يلع هيدلا تبجو اناطخ هيلع
 ةلجوم ةضنف ليد ةلفاعلا
 ل عفر ىع ةهبش غدا ناد

 ١ 9 أ ةلكيس سم اع هنعمل و
 نيتئلاطلاكرح انا حير امش *لدجيوت ناتشئاط تلات
 4 : برضالو حرج ا هيلع ها



 نيموي رعب تتامو كل ؤريعَو
 الهرم لام مولا

 لوف لولا نوكل ىح ثول
 ياعرلتقفل ايوعدو هتراو
 ىرحالا ةئياطل انمرحلو
 هيلع عرمرلان]ييمهو ال ما
 0 قمرا 4“.

 ظ اطا) طاع# -٠

 ملتس !ٌمكيمزل نان اداانزلا

 ضشيرزعبالو ريعالد ندا ةنع

 ,لتن نامي ىقاشسلا هيلع
 ف اركسال او رز نما نب | هلع



 للاعت هلت فانشملا دنس

 شفي ونس نااورفك سذلل ف
 كرقلسس او فل سرد ام مهل

 مالسالا مل ع هدد لص هلوقب

 وامر ل حاسوبي
 نالورصافلا ثيرمع هي اور نم

 وو مل ينبت اركلاعب
 عسطاقو قراسملا نعرلا

 رائكلا نعم ايان اذا قيرطلا
 ارفشرملا بابي او ثنالز نما

 هلملاةزهزشنمو مالس الان ع

 ليصل اا ءاسضم طوتفساوللع

 للام نعزنهرزنملا تبوكحو

 ةفيئحو نع ةياررواضبا

 رون ونالافو هنع هدد ارضر

 هل



 يرخلا ةياور ق و طعشال

 زهر رجياه ةتبم ف زاذدا
 جي معي |مئلارهملاهمزلب

 رخال و درعب 00

 لتسنملا هزلي و رهمالو ع
 نزلا رح بم اتك
 نوبامان ناس اللات لحي

 ةيانكازهله بياساإبوا
 لول تا سارق تاوشلاا

 هلو اًزكو ةيانكتوباماب
 ش ىف ئلطبي دالك يب[ بناس

 معلم ددمانةيلاناههجشنطببرللا
 -”مئرسسلاد

 2 دم



 هؤلْئاف هين ازاء سو انيس
 الف هنا دبا ميما

 بك)هم فوريسملال رب ايوتنم

 تبساوء وصلا لامؤ كلذ
 اكفيبإلل جانا بجو سكش

 تاجلمللا نع تاييشلالما

 جبس وجم

 كيان مع لا جتا سالإ

 لهف ان انئسئلدج مو هوبا

 عايل اذ ياعالم

00 

 طةاقبلا رس ندمكلا ترسسا يا
 تا د اوجلا مطقد]ه

7 



 ١ يور ال اور طو نسيقلا تبااطا .
 هلل او الذ هقبيبصم قى تاك ات

 لايصلا نسب ماك معا
 هريس ابا هن لك كاشي سيسسبم

 داس ملاب :ورروماهوكو

 1 ناس يتلا مراضص

 داضالو زاجاه نيستا ّْ

 .هينينسيوانهليوا

 اهتا اني اكمال ن اهحم همك
 نافذ روك ال ءلافئلالويوهو

 ضراعاسه رض نال اهينفص هزفم
 ئانلاو نى ايزي عز اسحالاو

 ايزَس زوج ىيحيمافلا هلاك ٠

 قساوئلا بنت و يعواضالو
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00 
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: 5 
 ظ اراب

 ١ د ةعرلاهلاو
 1

 .ه:تانوجا هكأ اع
 صالا مك

 عزنا



 داوامإ اهد هللا و مارحت اهلل قزعغملاب
 انته نازوتما ىلا ادىنلل نايم

 بوس كل فرد يلو ااوناكولو سكرشنلا

 م ةجيلاو مدعم اوعرب ثا مل
 ميز لك هزم لخط م/)ىهيرلاوزرم
 م داى ا اربح هرجو هماو هيب نم
 اذا ةلكدسس مالسلا ام, غي وحر

 بيش دربال مسا اذا هن اهطعبلع
 دب فس اولا ال, ماد مله سي لف

 ظ ىلا يريم حاد سم ماسبب
 هه هيدايو ميما ى هزه مولع مدلا ظ

 هني اميالو بواب تشع واع سالي

 ءاىلحلا سب مث فالخال انهد يزاجوهلب

 نوت له الماج للا تام ةلكيسسسم

 ديه تشباماد ةيييسما ىملاو جلا هربوا



 باؤيؤ هريهئس وه ريم قل>غاقج ا

 انهيلعو بيبو سقت نكأ ةرتحالا
 ى اا مره تكو ااًقيرع تام نك

 نو دايو !نوعلطلاؤ و ااناؤوطبم

 اديسوملكت مهوكو هلامواهيند

 . "قِصنو نولشتنوبو ةزحالاباؤدَو

 هيب ارضمو ادي دوهيل اهئيرب ىمهوخكو

 تلل ةؤلصو تازفاكل انس ايهي سنع و

 هليل دامو ىفانسل ابهزمو فالح

 هيل ١ كلذ اهل وبعال تدي اربللا
 قبض وبا نارا نسور ف املا نر وكن |

 ماوس قفاكسلابهزمو عيسملاوه

 اسؤلا)ق واس هل وف هليل دو هنع



 نطو ناسي انمولا ىلا ل يتلو
 02 ير افي برم
 ' لاقت هلؤفرلا نهتلوعبل ظ

 0 موب :نكينرما انا سولاو

 _سفلا# يهيم ةيألالو از ىولافع

 ةريبع ل نع همدان تاينتلاو# ١

 ع

 2 بايع هلناو ويس
 م مويس اا سا سو نلاء ارتب انوبك ظ

 اعرلاو رح دطتخا ذا هميم
 ْ نرابزو 2 امادالعةولصلاو او هل

 م وا ل نس عوهراذ
 0 هنااا ظ

 ناس هل ءانمل
 دي فل ساو ويسبب ١



010 000 00 

 0 تيايعاو 5 00 وت

 اييلبزعل 5 3
 00 هممت

 بروحك

 ليس سمسم
 مارح ما الح -

 : اس

 ظ 75 00

 انيتطصال ام دايطصالارإ ه4

 و مياس
4« 00 

 د قارا نع هيدمدسم 1

 هوس . يلد و دملج -
 عنب

 5 بر ةحاباكر - دعو مب 7



 ه١ > معا ةدداو تريقسعلام نياشلا.

 علا را اذا ةاثسسل !ةللئكسسم

 اهيلبت و اهتعاهت اب او اهوثدسح

 باوجل] تعلم تيكزذ ةايح

 ةقياعح خس لتكال
 7 مجد اذايزل |مْمَتَسملاةويهلا

 اذاو الئالاو هبتىهو ناويخل

 ليه غشتسملا ةويداو كش
 تراب ةويحلا قرخن -تبماولا لما

 ةدرملاههتم العم ظانل !اهكردب
 رماد مونمل حلا عطم ريد ةيبوعلا

 نبع تلصحا ذاذ مرلا ناب رحو ٠

 # ناويه (ل حام ممرجاو عم

 مرر 207000 )كلران ماو

 له وبر زيان اذاو اهرحو



 كشلل نيهجولا يصارع جمال ما

 ءفبوعلا لل بضم مج ذلاف

اهي و اوسالا
يساوي مل

 

 ةلتفللا زهز هو همكحلم ايلملا

 280 تسع تدل ةيططللا هيج

ءييرعل ]ها امين رع
 ماوعل ند نم 

 م,لوف مهينحم نم اولا
 تس

 يحين يي وهيس يدع

ركو مرش !
 ةهارك هو

 3 6 5 ناكايساب

ا يصملاق ترو و مسالا
 لان
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 هر مسرع هنا عغةيلع هردإطص

 انك بيز اهامينم

 روش مالا ة[شسسم .هعطالا

 ةتيملارلجازكواهلكالججالزبلا
 ظ هر يعازطشلان اهئدملاو غوبرملا
 دعا نا قيادتي يقرا لاو
 رنشطعللال:يوازلل الارغلل ب يكس

 رولا كوريه ةلايسسم
 ش1 : تيبس اهمال ا يزد

 ' 153011110 و عرزلاؤسادا 57

 ليحإمه هصرادلبزرواسجع . ٠
 هلك لج باول هلكا
 2 مهلك انلاو جطبسلاو بتال ]كا ةلكسسم
 رجيسملاؤنباجومز م دل نعت



 ن ابني نكلو هنم عند الد :زباحوه

 زرمكو ميسم لا نوصي انيّيس طسبمد
 انهرفعإو .هييلاضلاا تاناكتع ظوقستم

 امك هانركذيزلا انهو رجيسملاو

 ةجيار هلاماماةهبركة كار هلريبل
 زصيلاو تاركلاو مول اك ةيبرك

 نغوس ةجار هِيميْرلا عطبلاو
 ريمسملاو هلكأ هركزم هونكو كلذ
 بيسه زب ىحرجسملاو ىلكأ عنيو

 2 رحار يل الزند ناف هجر

 كلف دوهشلل عملا ثيبوملل هم
 تلمذاد ةجارلادوحو:عم ءلكاره

 تطورها هلك وبجد ربمسملاز

 نأ :



 دنعيري الل مسعو بتعسيد كندا
 كري تعد ربت ماعطلا|كأ هنن دانا

 |ذاو جوملا مى تاديبصلاو بابشلا

 يريد |ز سند اريد لكلا نم اوعرم
 ريلا حسم بيس يا عويشملا
 يل ..و ماعطلا غارت رهن لايرنملاد
 ذل مهلانص هلت كلذ بخسيب
 بساول تعدربرؤت و عازه

 بز | ميريااناهببسم ماعطلا

 ءاملازقامدد د لاو مهاممدتت
 اماو سنعمل قا خوتيتملا يري اىفيذ
 مارك غارنبلا رب خووسملا يرتعش



 ةروكزملاةجلدملا مدعم سزتمرحو
 هل وال يردملاب عسملا كرناماوال دا

 ليوانملا ضع ىف ناكامدد هنا هييش
 نعد عرم' هلقفتبايع ه وجو جسو

 دس

 ةلئارق مامطل ادسبام فالذع نب

 عركلا هركي له ةلكس سمعا
 مجيب ديريثم اها ءاملا نم

 بيِيساوللنييلا رعب /'

 يامن دابق بس واسع دو هركبال

 اناني وسبب سمس
 ظ 100 وب جوس



 ”امريضل فاكتر اؤ قاسم ةديلنمط ناك
 هنالاتبالو لضم الان الخيومم

 ام جنعهد اطر سعة يب او رسم

 اعلاف برشسلااماو هيلا ة اج

 قم ئىبلا نا: اسم حصص وف
 مجحع» قؤانعوم بتطلع هددا
 دئعصوكمب داحاوريعو ىراخيلا

 داحازو .هينزنتلا ةسهارك علت
 مير خهلامرعزعل رت ةلفم

 َيَل انين داحالا هره ةإايسسم 507
 «ىلاوالفابلاو خطسلا)كاىف يررس



 ظ تبسي هحجعجح مزهزرالاو

 وابا لجيتنر هن



 6 ص510

 0 هدا

 ميتا دع
 ديس اوزمنلل ظ يسب لامس كما

 ل ورامي لاق سب + !ىئملا جيب
 لب وسرعه 55 رك ()عب د ١

 : هيت مدس ١
 م . مل زيكو ميسم

 تي ٍلارؤب ناو ةريحاو
 يهدم او ا يرحا نيباهساو
 مز | عصالاميبم لا نكب



 حنو ةنيادل كيو باو ة ميا غ تاك
 ةرانفك نبع لكل فاشل اف قرمتكز ارنم
 رارلن لخ د نا ههمجوزل لاف ولو

 >ار انافارام لاق ْي قلاط تنداف

 - ةقلط لوحرلاب مصر وال اهيكؤب

 هيلي مؤ يق لمت اج ةردصماو
 09 قلطا ناب ثالملاعصو

ة زا با
 ظ  ريزنشيوا د

 التعب واراحو ا بيزو 1
 هةربعو

0 



  كجياهامهلكا ل عال جلا مودل نم

 مظل هدد[ ف لحباب هلك
 الاخ لاوهدابص ب ناقالطلابوا
 ماو يلع ردا ؤ!صوجلان اد

 عرول او عكلذؤ كفروا تمحلاب
 ذأ ةكيتسد فم كنيارمزلب نا

 ور | بار اواماوطل اازهلات
 فل اوا لع مارحلا لاو !بوثملا
 ه مسعو أ ماعطلا ازهت انيك يلف

 يع مرجع ال و ونءلو هيوم مارح
 ريكس سو هلو هزكأ هللب



 ظ الو هنن ةراسِكالو هزه تافرصنلا 1

 الثا فلحاذا هلل ساهر نع

 لعجت ناكدلا انهؤ ان الف نكسشيب

 : بو نسس:ااكد ةرروكزملا تاكرلا

 هاتكسب تدح ١م اطباحا م غبب

 فف الخ هيب لهو امه رحاو
 . 17يوم

 هره 3 ّىدكعس ا يا

 8ك لع اهحل نايبشلا
 باوج ليل دامو عرنعو ا تالطلا
 اال | عرسال و ئالطلاف تنال

 كاهن مضيان ا هتبداد نولي

 ةيد اقبلي تاع اتسشدلا نم

 كنك أل



 عييج هظفل ىضتتم ناز ثنبعدل
 افيغير لكإب ال نلح نك ءاتشللا
 ن.اهتفيفح ن ال ههفل الاهلكان

 ءامسشملاةفيقح.ن ا اريك هعيمج كاد

 0 فرملار هازل ع ناف هعبجح

 اهب .ىتسس هنا هيلع توئلطب

 ئريعل لمان( ب فس ساو

 فعل الكا دبا لع توتلطم ضيا
 2120111 1 ]7 ناو ةنامرلاو

 لسمك اناو بابحر ةبحو
 اهظننم ناكأ دا فرعا لع ناي الا

 ءقيفحلإو فللا ل! انعحمو هانيكرت

 لبس سري وزال! بيمستناوف

 ةنسلاوهز جي دا عي م ىمر نول



 ' مالسالا < عفو اسباعمالاق ل عفن
 دياز اعرزن ةنيلو عرزن نع حجرتحو

  ةلاطلس وحان لاهم ونفخ
 ظ ناوهل نو دز ! ٠ ربت وعيجم

 لكضفيف عرعو عمشسلاو تيدزلا
 لله دومول او ن اهملاةجلح نع
 ريهيشملا حاصمو لضافلا نرص
 لضافل !ئرص هل همته اوجلا

 رظنلاةهلن كنا اكملالانصم و

 لاناولن علة ديريك ال اون عيشبلا
 اهلا انك يعرشسلا

 ين اتعلا نا عمال انك نشف

 عمدل دو رجعت هل جب ضب
 عمصاو عن هسا دورجح_ختب الو

 نويملا



 فالخ اع يضتب ال هن !|!عبومهلسملا

 نورُسك لو رع هب رهيش تاو للع

 بداؤل ا اخ ضول اروحره مط سنهم
 رداستفلاو زون طيش سب اوبال دوال

 ساو رحو روبكالو ف زفلارحو
 تاو اميل سا نك لاف

 اوما عيببب ةلنودؤعررةساز جر
 يدا كلزب هاضرو مع ضبنت و

 ظ نبق كبه ناكر اهركم ناكونا ظ

 ىاوكد ممله اهزتم د اك

 _ ._ ب اوجلا ئضرلإب .هض لحام

 يب لافت ةاوعد عمشم ٠
 معاددد اد عيببلاداسسنمب مع



 ىفلاطع | اذا قسنعي)ه ةلكشنم

 قاوسالاؤ ممسفن !نوحرجحب نيذلاو |

 قسسهب ا) بين اوهلا باكي ما

 5 الا لب اونالو كلذ قب

 وو اناره شسزو ى

  دونقبإه لرعراص ثءاكفدولا

 تاك سس بسم وألا ةتيئالو

يلطو ةياخ ةييل بيوع:
 ك

 ظ رعت ف ةلكيسسسلفالاو

 رخاقىراع مسزن نايتئلاو
 هبا رمالا ةلورضعبرمإد

 راماراع سم َةمهاظ ةنكماسوم

 هازرل ازا هنمروكنو كلذب



 دوحاملارص 2 هك >ببيصب

 هكد ونت قلل ذ حرقه هنم

 تاتي نإ عبي داهنب رغب

 اع -هالواطأب نصمم #4
 ' ةزايسسم ماعاد سار
 لينك فيو زج اريسايا عمانتل

 عم جموس
 وبس ةلسسم لاو باقل اوهينم
 ظ هيوم بيدي

 . هلرربعو يؤنعملان م تاداهسسلا

 ملفا لماشمل احاصاهيرل ةد
 نه تزل د اعاواهنم فالخالو
 تيرطص ]و انام وق تن رحامس الا



 ليخو اهيمل تنل مرعلاهنو ةغامج

 فه أنم تاريشملا ةوتلاالاع

 يلو هببرحتو الام ناسنس ا عييعد |
 يقرا عر هرب لو تامورهالا
 ان بتي ارم ن امض ميإ مك |

 اًفح ناكاناف مئالااماو افك

 8 اسببن نظو امعو يوعرلل

 وا الطنم ناك او منان لهب
 . هب ةزاتسعا نىطظوا طع واتح

4 
 م



  اهرحال ناليحر هلك سس .عا

 ةفيفح هردؤ اهنا ]ف سالل ىف
 هايبر عالاءافنتسارتؤب هلو
 4 |رلء انمح عسم- .هبآَف .ندسصبل اف دلو

 هبل ةيسِسل ايامهرحال عن ل

 بما

 وح رن رخاولا كزنديبكلا
 .يحاص يلعب ا وام رسما ةعيرا
 0 اعرب ةداعلاو امانا



 ذخنا اورضحام ةرملا زهر عير سزلا

 هنيعتياط ص زعلان غد زو وسلا

جزم الايد [عرتهو.هتمت همزلت
 رمال 

 " نول بحا ص زخا نار سزعلا ةدقت

 رووم لال ومر ولاتومؤ لوتملا

يا ى كك ئ مبعد ارسع
 ب 01 

 3 59+ ءاماو اهلا ءاعسمام

 كسل (/ ليي تاهسنعلا سيدني

 سم ىل



 ىلع عدا لحجر ملك سس هتممزل
 هسعالوا تناااجطتلانا نا لحي

 ثراوال هنباو ضامي اييحتو

 لله خدوملا هذرضو هاوس هل
 ءدوملا] اتم. تنراوملا اهبل طخ

 تالذملااهمفربب عروملاورسا
 نكل لل زإنع ثو اولا وت ريصو
 يلا علستسلإاب كرما ملاشالاق
 ادن س اهب هل يرينا نالع
 يرو نوكت لاّمو ا هل اكول !ًويرطب

 كراولا لوم لومل !لهيم هيب يق
 كروت هتعمل هن اي يوي م الوله

 هيلااهممل ب بجيالو ثراولا
 كراولالاق ولم هذه مرعولا الو
 تالثإ!اهقمربرماىارع معاألا



 . يكب تالتل الماك ( تيسر
 ٠ ”كتؤاولانااهملتمب اهنيكخ

 هنية لع اننا يطعم تل

 ظ ٠ ا اوم :ةةدسو هتنطلسسو

 مل حب داو هع هفياو

 6متر قيم تاساءاقإ اذا 1

 ةشينرتا ماقاق كلم راملا

 يبا سدي ل بسيولبب ظ

 قليشم تانيرافتم سف الو

0 
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 ب انك عضل اواع
 سسؤملبحر ةلككسم قنعلا

 هترروص نك هناوم هّيفادوا

 الضافوتوم هيقاب نوكيد تا
 فائداب رخال افصمل او أ يرسيب
 لماثسل ابحاص قرد انناهيدا

 نيدو ”هدْسِس امي اعد ١ نم معو

 هازل فتق اننا وياك اسمو
 نات تعبد لفت اقنريرلس هيعمل

 يلع نم يدل تجسس مرتك ا داق

 بابل يرلال يعل ه اليحؤم يدا
 ةلكبسس يسرا يعو نافتعي



 ه تيلصاذ !هتسمال انباحكالاف

 .. ةهفمرسإرلاةضوقيلم تهشم

 تلصنراو ئتغبملو اهبولص
 "0 بافل ليش ناطر وه د

 "تتم مم ظ
 مضس /ةولصلال ت6 تقتاعولو
 1 وبس ووسوو

 تائفئاف قمع مهد ملا دامزنسسلا ض

 لاطيالا لؤي ررتصا يك ححو ئتعملا

 قتعلاانلطباذ ةولصل الاطناو
 لاس هرباظنؤ ررتقي ايك رحو

 لبصك نع ترج ذا امانرورلا

 سارلاةفوسِكم لضم ةةيلا

 غسل نال قتغدو اهنولص عصتت



 ليلرلا ة ضيع مسالا ةناواباس بإب
 ةروشنم اسس زجسلارثع
 - ةلكسسم هئفلا باوباب ماملااهل

 لم (يت عساه صولا ة بور

 يزلااره ةل يسم مهريغلد مهل

 ددد المص ينلان اماونعلا هلوتنب
 مايقلل هناؤو ريب قِبيال مع

  كيماولا خفوق ههنا للا
 ةلئيسسسم هل صا الل طابانه

 مس ع هدئارصونلا ىع لم

 نيفدراومالع ظفحرم كاع

 :يتلامودلاغن هنبا كشعب ائيب رح
 ءارلملاو !اهتوئلاَععَر قراهم



 هابور ثيردلل اغه بساوملا

 ةباحصل ا نم ةعاجتدي اور نم

 ربزه تايعالا لكس
 ٍِه نافاس اوملل ل مارصمسو

  ماطلاب رييزي هننا تيفلكتمملا
 )يس سم ص أى ماب صّفْس و
 ةنيييل اباحصاو ىلاقد هلّوعم

 ؟ الؤه ىم ةيكملا باف او

 ظ ليتم -تيياوشلل ءالوهزمو

 باوصاو ةسجلل ل1 نيهلاتاذمهب
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 مههة ضاالم اللا ةطسرابنمتلا
 ليتر رانل ال !لامثنلاتناذ
 ]يقر مهننامإاب مهتبك ول 00

 لئيامشملاب اهني ورخاد ئْرلا مه

 نيذلاره نيهلاباعصاتعو
 مون ياعمي ويوخب تاااوييس

 لب نسزل اسهلامتسمل باحد او

 نيعيعصلاؤ تيد اك هل اهئس

 تيم روسسرماازظووو ظ

 نورك ا امنرل ا ءامسو مداكار

 ا 0 ا ظ

 تس ظ مون
 قرع هسسنفل فرعي ملا محلسو

 ةهناسل )كة بز نرءوم و. هسر



 امو تبان ثكيبرحملا انهم

 وهربل بي ادجأا هانعم

 هأتسعم ناك تيئولو تبصأت

  فعضلاهنفد فرع ىم
 هد

 دويعلاو لات هننالاراقتئالاو

 هرهتملاو ةياقلاب هبر ىعع

 ئلعطملا لاكلاد.هيب وب ريلاو

 ف رع نمويلملاتانصلاو

 هغولم نتج هيئانيسإليكهحر

 كليلاينبكملاو ”هقيح

 هرينعو مسم ميعصو تشايك

 ظ 00

 ىصحخا ال لئاحبس لاق م

 تينس | ايك عنيا لع ءانزر

 مايتم بمحل

 نساشلا



 ١اتعملاوه ايكرضعب مهضمبلرسانلا
 مارح م |هوركم مانباجوهإم

 هقعنسموا ئناوجز تس لهو
 مايتفلا ببي اوهل ىس

 قوت ا 4و ذو لضتلا)ه ل
 2. ه ماركالا ليسس ولع ةليضف
 :هعح يب داحل هب تءاجرتكو

 فتلسللار اناعم اهتعجرق و

 معاساو للذؤ اهعلا]زيواقاو
 مدارات سا لا
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